
กรมพัฒ
นาธุรกิจการค�า    D

epartm
ent of Business D

evelopm
ent

รายงานประจำป� 2563    Annual Report 2020

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

Annual Report 
dbd 2020

ANNUAL REPORT
2020
รายงานประจำป 2563

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

Annual Report 
dbd 2020

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายด�วน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570

Annual Report 
dbd 2020

ANNUAL REPORT
2020
รายงานประจำป 2563







กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

2

กระทรวงพาณิชย ์เป ็นหน่วยงานหลัก 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 

การค้าของประเทศ ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความสามารถ

ทางการแข่งขันของประเทศ โดยได้เร่งผลักดัน 

การด�าเนินงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก ด้วยนโยบายเร่งด่วนในการประกนัรายได้ 

ดูแลราคาสนิค้าเกษตร และได้ร่วมมอืกบักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ในการด�าเนนิงานตามวสิยัทศัน์ 

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

“ตลาดน�าการผลิต” เพื่อสร้างให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ของโลก กระทรวงยังเร ่งยกระดับศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการทุกระดบั และพฒันานกัธรุกิจยคุใหม่ 

ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน และปรบัใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการท�าการค้า รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันา

เพิ่มมูลค่าธุรกิจ Startup ด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยดีจิทัิล และยงัพฒันาระบบการให้บรกิาร

ของรฐัให้มีประสทิธภิาพและมคีณุภาพ ด้วยการน�า

นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช ้

ในการยกระดับการให้บริการของกระทรวง 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าเป็นหน่วยงานส�าคญั 

ทีม่ภีารกจิในการจดทะเบยีนธรุกจิ ตลอดจนพัฒนา

และสนับสนุนดูแลธรุกจิของประเทศ ให้มคีวามสามารถ

ในการแข่งขัน โดยกรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้

บริการและสภาพแวดล้อมในการท�าธุรกิจให้

The Ministry of Commerce (MOC) is the main 
government agency responsible for strengthening 
Thailand’s economic fundamentals and trade 
capabilities in line with the National Strategy aiming 
at reinforcing the competitive prowess of the 
country. To achieve its goals, the Ministry has 
been pushing through a number of initiatives and 
programs that promote the development of local 
economy, including the income guarantee scheme 
and related measures to support agricultural sector 
and agricultural price stabilization. Moreover,  
the Ministry of Commerce has teamed up with  
the Ministry of Agriculture and Cooperatives to 
promote and pursue the strategic concept of 
“Market-led Agricultural Production” to make 
Thailand an agricultural and high-quality food hub 
of the world. The Ministry of Commerce has also 
been putting all-out effort into raising the 
potentiality and competence of Thai business 
operators in all levels and tending the fledgling 
new-age entrepreneurs to ensure that they will 
soon be able to not only compete and thrive in 
the business world but also capitalize on any 
newly-available technologies. The Ministry has also 
promoted startup business value addition through 
innovation and digital technology as well as 
improved the efficiency and quality of public 
services under the administration of MOC to new 
heights by applying innovation and new 
technologies. 

The Department of Business Development 
(DBD) is a major state agency in charge of 
administering and handling business registration 
and helping Thai-national business entities in all 
possible ways to grow and be able to compete 

Message from the Deputy Prime Minister 
and Minister of Commerce 

สารรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
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สะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส สอดรบักบัยคุ Digital 

Transformation ด้วยการยกระดบัระบบจดทะเบยีน

นติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์ หรอื e-Registration 

และการให้บริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD Datawarehouse+) เดนิหน้าการรบังบการเงิน

ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ยึดหลัก ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได้พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กับเศรษฐกจิฐานราก ทัง้การปรบั

ภาพลักษณ์และบริหารจัดการธุรกิจโชวห่วย 

ด้วยเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสมาร์ทโชวห่วย 

การพฒันาธรุกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการแฟรนไชส์

สร้างอาชีพ และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 

ภายใต้โครงการ OTOP Select และอ่ืนๆ ตลอดจน

การด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ 

ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ และส่งเสริม

ร้านอาหารไทย Thai SELECT ซึ่งเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์และการรบัรู ้รวมท้ังเชือ่มโยงเครอืข่าย

ธรุกจิกบัการท่องเทีย่ว ซึง่ได้ผลตอบรบัเป็นอย่างดี 

ในโอกาสคล้ายวนัสถาปนากรมพฒันาธุรกิจ

การค้า ผมขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณ 

ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และบคุลากรของกรมพฒันาธรุกจิ

การค้า ทีมุ่ง่มัน่ตัง้ใจท�างานเพือ่ผูป้ระกอบการไทย 

ท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต

ที่ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

in the market. In its effort to improve the service 
delivery system as well as the overall business 
ecosystem in Thailand where convenience, 
speediness, and transparency is at the core and 
to make it complementary to the Digital 
Transformation Age, the DBD is ensuring that 
there is a regular upgrade and fine-tuning of 
e-Registration, DBD DataWarehouse+, and DBD 
e-Filing systems; all this is to enhance ease of 
use, convenience and speediness of the DBD 
services. Furthermore, the DBD’s focus has also 
been on promoting and supporting Thai SMEs to 
fuel economic growth at local level. This has been 
implemented, among others, through the “Smart 
Grocers” project to improve traditional grocery 
image and its management system with 
technologies, the ‘Career-Boosting through 
Franchising” initiative to promote franchising 
business sector and “the OTOP Select” project 
to promote OTOP brands. For the service sector, 
the DBD provides the support through the 
implementation of certified management standards 
for service business, the promotion of Thai 
SELECT brand for Thai cuisine restaurants with 
the hope of building brand image and awareness, 
and the promotion of business linkages with 
tourism industry. It is no exaggeration to say that 
the DBD’s efforts, as mentioned above, have been 
well received and succeeded in achieving their 
objectives. 

On the special occasion of the Department 
of Business Development’s inauguration 
anniversary, I would like to express my admiration 
and gratitude to all executives, officials and 
employees of the Department of Business 
Development for the concerted efforts and 
dedication in performing duties for the betterment 
of the Thai people’s livelihood and quality of life 
as well as the country’s sustainable economic 
growth.

นายจริุนทร์  ลักษณวศิิษฏ์
รองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Jurin  Laksanawisit
Deputy Prime Minister 

and Minister of Commerce 



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

4

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid 19 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างส�าคัญใน
ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ เช่น ภาคการท่องเทีย่ว
ซึง่เป็นรายได้หลกัของประเทศ ปัญหาการว่างงาน 
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค 
รวมถึงการชะลอการลงทุนของชาวต่างชาติ 
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยเร ่งด่วนและสร้าง 
ความท้าทายให้แก่ภาครัฐที่จะต้องปลดล็อก
วิกฤตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางรายได้ 
ให้กับทุกกลุ ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการในระดับรากหญ้าท่ีต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 
วัฎจักรเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการด�า เ นินงานของรัฐบาลและ
กระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุตามเป้าหมายในการ
สร้างความสมดุลและความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกจิ รวมถงึยกระดบัรายได้จากประเทศรายได้
ปานกลางเข้าสู ่ประเทศที่มีศักยภาพสูง โดย 
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร 
และพัฒนาธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นธุรกิจ 
สมัยใหม่ เช่น การพัฒนา Smart โชวห่วย ธุรกิจ
บริการสู่การเป็น Smart Enterprises พัฒนา
ผลติภณัฑ์ชมุชนเพือ่ขยายตลาดโดยเชือ่มโยงกบั
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และในภาวะที่ประเทศ
ต้องเจอกับความผนัผวนทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ตลอดจนปรากฏการณ์ “New Normal” ในบริบท
ของภาคธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ท�างาน
เชิงรุกมากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการให้สอดรบักบัวถิชีวีติใหม่ เน้นการน�า 
Digital Technology มาเป็นหัวใจส�าคัญใน 

The outbreak of Covid-19 pandemic has 
thrown the country’s key economic building 
blocks off the balance, e.g. the tourism industry 
which has long been the country’s major 
source of income and is badly suffering from 
Covid-19, the rising number of unemployment, 
an abrupt change in habits of household 
consumption, and stalling foreign investment. 
All these combined presents a dire, challenging 
economic crisis that calls for the government’s 
immediate roll-out of the solutions, especially 
the one that will increase the value of income 
for each and every pandemic-affected 
segments including, in particular, the community-
based business operators - a segment already 
in need of the government’s support in 
prepping for the evolution of the next economic 
cycle.

The Department of Business Development 
(DBD) is a public body tasked with supporting 
the government and the Ministry of Commerce 
to achieve the common goals of strengthening 
and keeping the country’s economic system 
in balance as well as raising the national income 
range (middle-income trap) to attain the status 
of being a highly-potential economy. This is 
done through developing and supporting 
business operators on all fronts and inventing 
new business processes to replace the 
outdated, conventional ones e.g. the 
development of Smart Grocers scheme, the 
transitioning of service business into Smart 
Enterprises, improving community products to 

Message from 
the Deputy Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
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การบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด 
เพื่อผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถเดินหน้า 
ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ จนเข้าสู ่สภาวะปกติและ
รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงภารกจิส่วนหนึง่ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
รปูธรรมในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ
ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผมต้องขอขอบคุณข้าราชการและ
บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่านที่ได้ 
ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการสนับสนุน
ภารกจิของกระทรวงพาณชิย์และประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจด้วยกัน และท่ามกลาง
ความผันผวนทางการค้าและวกิฤตเศรษฐกิจทีเ่กดิขึน้
ทั่วโลกขณะนี้ นับเป็นความท้าทายในการพลิก
วกิฤตให้เป็นโอกาสในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ให้มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และน�าพา
ประเทศให้สามารถผ่านพ้นวกิฤตเดนิหน้าสูค่วาม
มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป   

serve a new market segment – i.e. trippers 
visiting tourist attractions. In the midst of 
economic and social turbulence, not least the 
emergence of phenomenal “New Normal” in 
the business context, it is more than likely that 
the DBD has to take a proactive approach to 
helping business operators to adapt to the 
so-called New Normal way of life. To make it 
possible for businesses to navigate through 
the economic headwinds until global economic 
recovery is reassured, the DBD has implemented 
the strategy that revolves around digital 
technology designed to support operators to 
more efficiently manage their businesses and 
expand marketing channels.

What has been mentioned above is just 
only one tangible part of the DBD’s mission 
accomplishments in helping empower and 
strengthen Thai entrepreneurs and commercial 
sector as a whole to become a vital cog in 
Thailand’s economic machine. I would like to 
convey my gratitude to all officials and 
employees of the Department of Business 
Development for every effort put into supporting 
the Ministry of Commerce’s work to make our 
country achieve the economic goals. The clear 
and present economic danger threatening 
countries the world over is definitely a challenge 
for us all, calling for prompt actions to turn 
crisis into opportunity where Thai businesses 
are largely immune to any change and to lead 
our country through the crisis toward the goal 
of sustainable economic wealth. 

นายวรีศักด์ิ  หวงัศุภกจิโกศล
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์

Mr. Weerasak  Wangsuphakijkosol
Deputy  Minister of Commerce 
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วัฎจักรธุรกิจทั้ งภายนอกและภายใน
ประเทศจากปัญหาการระบาดของ Covid-19 
กระทบต่อรายได้และการบริโภคของประชาชน 
รวมถึงปัจจัยส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ เช่น การ
ลงทุนรวม ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และ
เสถียรภาพของประเทศไทยที่เน้นความเจริญ
เติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ภาครัฐจึงต้องหาแนวทางหรือมาตรการเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อ
กระตุ้นการลงทุน การจ้างงาน การบริโภคของ
ประชาชน รวมถึงต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ผูป้ระกอบธรุกจิ โดยเฉพาะผู้ประกอบธรุกจิระดบั
รากหญ้าซึ่งจะเป็นอนาคตและฟันเฟืองที่ส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

ภารกิจหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นอกเหนอืจากการจดทะเบยีนนติบิคุคลแล้วยงัมี
บทบาทในการผลักดันและส่งเสริมภาคธุรกิจให้
เติบโตอย่างมีศักยภาพซ่ึงที่ผ ่านมามีผลงาน
มากมายเป็นทีป่ระจกัษ์และสร้างความภาคภมูใิจ
ให้กบัองค์กรและกระทรวงพาณชิย์ ทัง้ในด้านการ
บริหารองค์กร โดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ยกระดับการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ส�าคัญ 
ยังเป็นเจ้าภาพหลักในการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ 
เพื่ออ�านวยความสะดวก และสร้างแรงจูงใจใน
การลงทุนให ้กับผู ้ประกอบธุรกิจ จนท�าให ้
ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศท่ี
เหมาะสมในการเร่ิมต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก 
นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ
ยุคใหม่ โดยสรรหานวัตกรรมที่ทันสมัย โมเดล
ธรุกจิรูปแบบใหม่ๆ รวมถงึช่องทางดจิทิลัมาร์เกต็ติง้ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

Business cycles happening both at home and 
beyond our borders following Covid-19 pandemic, 
including some key macroeconomic fundamentals 
such as aggregate investment, business sentiment, 
and national stability which largely pivots on the 
economic growth and security, have all adversely 
affected Thai people’ incomes and consumption.  
To mitigate the hardship faced by generally all Thai 
citizens, the responsible public authorities need to 
formulate and release urgent policy framework or 
measures to spur the investment, employment and 
household consumption, not least the scheme 
specifically devised to underpin the business sector, 
particularly those operators of the local/community 
business which will be metaphorically functioning 
as a vital cog in the wheel of Thailand’s economy.

Other than administering business registration, 
the Department of Business Development (DBD) 
has also been tasked with driving and promoting 
the growth of the country’s commercial sector. The 
past few years undeniably saw many success stories 
and achievements of the DBD that have brought 
the pride to not only the DBD itself but also the 
Ministry of Commerce. Speaking of the organizational 
administration, the DBD is always open to new, 
advanced technology to be deployed in taking the 
DBD’s service to both state and private organizations, 
including the general public, to new heights. Notably, 
the DBD is the host department providing a full 
suite of starting-a-business services and, for many 
years, it has done such a remarkable job facilitating 
business startup process and motivating business 

Message from the Permanent Secretary 
of the Ministry of Commerce

สารปลัด
กระทรวงพาณิชย์
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ทางเทคโนโลย ี(Digital Disruption) ท่ีมผีลกระทบ
กบัธรุกจิเดมิๆ เช่น การปรบัรปูแบบแนวทางการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในช่องทางการค้า
ออนไลน์ โครงการสมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่ ทั้งนี้
เพือ่เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิม่มูลค่า
ทางรายได้ให้กับผู ้ประกอบธุรกิจรากหญ้าให้
พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และก้าว
เข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก้าวสู่ 
ปีที่ 98 ผมต้องขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้ 
ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย 
แรงใจ ในการท�างาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
และท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ขณะนี ้ความทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความ
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาจะเป็นพลังในการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มีศักยภาพ โดยสร้าง
ระบบตลาดการแข่งขันที่เปิดกว้าง สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อผลักดันธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้อีกครั้งในตลาด 
การค้าโลก 

operators to invest that Thailand is now officially 
known for being the world’s most favorable business 
regulatory environments for starting a business. The 
DBD has also been embroiling itself in developing 
and promoting a new generation of entrepreneurs, 
scouring the industry for the ground-breaking, new 
technologies, business models as well as digital 
marketing channels that are compatible with the 
phenomenon of Digital Disruption – a change that 
affects the viability of traditional business model. 
This includes some tweaks to the frameworks to 
promote more use of e-commerce by SMEs, a 
launch of Smart Grocers Delivery, and more. The 
aims of the DBD’s schemes already rolled out for 
implementation are basically to create marketing 
opportunity, boost income earned by small-scale, 
community businesses, accelerate the transformation 
of old-world business operators into new-age 
entrepreneurs, and lead Thai business sector into 
the new era of digital economy.

On the special occasion of the 98th 
anniversary of the DBD’s inauguration, I would like 
to convey my gratitude, encouragement and 
goodwill to all officials and employees of the 
Department of Business Development for their hard 
work and every effort made in the best interests of 
the public and the nation. In the face of the economic 
crisis afflicting countries across the globe, the 
dedication to one’s own duties and the determination 
to resolve all difficulties at hands will be fueling the 
dynamic of Thailand’s economic progress. We need 
to create a market system allowing for free 
competition, boost business operators’ motivation, 
and keep developing novel innovation so that Thai 
businesses could sustainably grow and resume their 
competitiveness once again in the global market.

นายบณุยฤทธิ ์ กลัยาณมิตร
ปลดักระทรวงพาณชิย์

Mr. Boonyarit  Kalayanamit
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

8

Message from Director-General 
of the Department 
of Business Development

ตลอดปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตร่วมกันจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนยุติลงชั่วคราว  
ขณะเดียวกันได้เกิดนิยามศัพท์ใหม่ท่ีสะท้อนถึง
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชากรทัว่ทกุมมุโลก 
คือ ค�าว่า New Normal และ Next Normal  
ทีน่บัแต่บดันีเ้ป็นต้นไป การด�าเนนิชวีติของทกุคน
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 
เทคโนโลยดีจิทิลัจะเข้ามามบีทบาทส�าคญั และจะมา
พร้อมกบัความใส่ใจในสขุอนามยัทางสงัคมมากขึน้ 

“ประเทศไทย” ได้รับการจัดอันดับเป็น 
ประเทศต้นๆ ของโลกท่ีมรีะบบการบรหิารจดัการ
กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด 
โดยได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วน อย่างไรกต็าม 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยด้านต่างประเทศยังมีเสถียรภาพ
และอยู่ในเกณฑ์ดี ขีดความสามารถทางการคลัง
ยงัเพยีงพอส�าหรบัรฐับาลในการเยยีวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ ตลอดจนเสถียรภาพระบบสถาบัน
การเงินยังเข ้มแข็ง การสร ้างสมดุลระหว่าง
การควบคมุโรคกบัการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ
ให้กลบัมาแขง็แรงอกีครัง้ยงัคงเป็นประเดน็ส�าคญั
ที่ต ้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การสร้างฐานรากใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรง รวมท้ัง 
การพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการที่ส�าคัญ
ของประเทศ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ในฐานะทีม่บีทบาท
ส� าคัญในการส ่ ง เสริมสนับสนุนธุ ร กิจและ
ผูป้ระกอบการของไทยให้มคีวามเข้มแขง็ เข้าใจถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการน�าระบบเทคโนโลยี

Throughout the year 2020, every single 
country around the world with Thailand being 
no exception has been suffering the same fate 
due to the outbreak of COVID-19 which has 
put economic activities of almost all sectors 
on hold. Not only do the COVID-19 pandemic 
introduce the world to a new disease it also 
gave birth to new lexicons - New Normal and 
Next Normal. These newly-emerging terms 
reflect an irreversible change, on a massive 
scale, in habits of the world’s human population. 
People’s former, analog ways of living are 
drawing to an end and the next chapter of 
humankind will be dictated by digital technology 
where, among other things, the sanitary and 
hygienic well-being in social interactions is a 
greater concern. 

Thailand is among the world’s top 
countries having the best management system 
for containing the spread of COVID-19, largely 
thanks to the collective efforts of all sectors in 
the society. However, its impact on our 
economic functioning is inevitable. Although 
the economic activities of international trade 
is still in good shape, the country’s overall 
fiscal capability is strong enough to support 
the government’s roll-out of economic stimulus 
packages, and the stability of Thai financial 
institutions is nothing short of reassuring, how 
to strike and maintain the right balance 
between pandemic containment and economic 
stimulation effort remains a critical challenge, 
particularly in the matter concerning the 
strengthening of the national economy in line 
with the National Strategy - that is, the 
strengthening of local/community economy, 
revival of economic activities, potentiality 
enhancement, and the advancement of the 
country’s key sectors - trade, manufacturing, 
and service - to new heights. 

The Department of Business Development 
(DBD) - a public agency playing a key role in 
strengthening the position of Thai businesses 

สารอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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9สารสนเทศ ระบบดิจิทัล และระบบ AI เข้ามาช่วย
อ�านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกจิ ทัง้การให้บรกิาร
จดทะเบยีนนติิบคุคล การบรกิารข้อมูลธรุกจิ และ
การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวในรปูแบบไฟล์อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Foreign 
Certificate) ขณะเดียวกันได้มีการเสริมพลัง
เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิธรุกจิแก่ผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอีไทย โดยส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยี
สมยัใหม่เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการธรุกิจ เช่น 
น�าระบบ POS เข้ามาช่วยในการบรหิารจัดการร้าน
ค้าส่งค้าปลีกและร้านโชวห่วย ควบคู่การสร้าง
องค์ความรูท้ีม่คีวามจ�าเป็นต่อการบรหิารจัดการธรุกิจ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางการตลาดโดยขยายช่องทาง 
การตลาดให ้มีความหลากหลายครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุดทั้งช่องทางออฟไลน์
และออนไลน์ (Omni-Channel) ปรบัเปลีย่นแนวคดิ
โดยให้ใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวก�าหนด 
การผลติสนิค้าและบรกิาร ภายใต้นโยบาย “ตลาดน�า
การผลิต” 

นอกจากน้ี กรมฯ ยังให้การส่งเสริมธุรกิจ 
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการค้าของประเทศ เช่น ธุรกิจ
บริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการ OTOP 
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สินค้าชุมชน และ
ร้านค้าโชวห่วย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก
ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน 
ก็สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกัน
ทางธรุกจิ และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมีธรรมาภบิาล
ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู ้ร ่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะ
ท�าให้ธุรกิจมีความมั่นคงและสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเดินหน้า
พัฒนาการให้บริการของกรมฯ ในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการเพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัล เป ็นการสนับสนุนและเอื้อต ่อ
การประกอบธรุกจิ พร้อมผลกัดนัให้ภาคธรุกิจและ
ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีหรือท�าธุรกรรมผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลา 
ค่าใช้จ ่าย และบุคลากร ซ่ึงจะเป็นการช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้
อย่างรวดเร็ว และพลิกฟื้นภาคธุรกิจให้กลับมา
เข้มแข็งอีกครั้ง 

and supporting Thai operators - has a good 
understanding of the current situations.  
To facilitate activities of the business sector, 
the DBD has implemented the information 
technology, digital system and AI technology 
in providing registration-related services across 
the board, including e-Registration, DBD Data 
Warehouse+, and the issuance of e-Foreign 
Certificate (Foreign Business Certificates in 
form of electronic file). The DBD has also 
introduced advanced management-related 
technology to Thai SMEs to make their 
business operation even more effective and 
productive. For example, the use of POS in 
the management of Thai wholesalers/retailers 
and non-chain grocers alongside the building 
of knowledge that is fundamental to effective 
management and value addition to goods/
services, and the adoption of omni-channel 
concept to explore new marketing opportunities 
and expand distribution channels to serve as 
many possible target groups of customer.  
The DBD’s focus is also on a shift in mentality 
in such a way that what dictates the production 
of goods or service delivery should in large 
part be the market needs, as elaborated in 
the “market-led production” policy.

Aiming at stimulating and strengthening 
local economy, the DBD has promoted a 
selection of business sectors that contributes 
to the growth of economic value and has 
increasingly played a prominent role in steering 
the national economy forward e.g. service 
business, franchises, OTOP operators,  
MOC Biz Club members, community brands, 
and non-chain grocers. Other areas of DBD’s 
concentration include the accessibility to 
capital resources using secured transaction/
business collateral and the promotion of 
corporate governance principles. Operation 
within the framework of corporate governance 
will earn the trust of investment partners  
and business alliances alike and bring forth 
stability and sustainable competitiveness. 

The DBD is poised to improve the quality 
of its services in all aspects, especially with 
the aid of digital technology to ensure not only 
the convenience of both business and  
non-business sectors in getting the DBD’s 
service but also the more supportive business 
ecosystem. The DBD is encouraging these 
sectors to engage the available technology in 
their day-to-day operation/routine or perform 
transactions via electronic platform as much 
as possible to help save time, cost and 
manpower. This will assuredly make the path 
to become a fully-digitalized government faster 
and see the country’s economic machine back 
to fully operational again.

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Mr. Thosapone  Dansuputra
Director-General 

of the Department of Business Development
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ยุทธศาสตร์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Strategic Plan 
of the Department of Business Development

วิสัยทัศน์
VISION

ค่านิยม
Service Value

พันธกิจ
MISSIONS

เป้าประสงค์
GOALS

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
To become a state agency capable of delivering fully 
electronic-based services within 2021 and to steer SME sector forward 
based on knowledge and innovation

ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ
Friendly, Transparent and Conscientious Services

บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
Delivering business registration 
and information services in a 
timely, accurate and transparent 
manner
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building corporate governance
พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
Strengthening competitiveness of 
Thai businesses
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
Promoting and encouraging 
modern entrepreneurs

บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
Serving businesses with ease, 
rapidity, and economy on the 
basis of citizen center
ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล
Driving Thai businesses’ 
competitiveness compatible 
with international arena
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พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
Developing service excellence through 
innovations

พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย
Developing efficient business registration 
service 
พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
Developing modern and reliable business 
data warehouse 
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
Developing innovation to online business 
information service

สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SME
Creating entrepreneur society and 
strengthening efficacy of SME

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ 
Enhancing managerial efficiency for 
business operators
ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
Enhancing business management to 
quality and international standard
สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย 
โซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล 
Building market opportunity and 
developing the whole supply- chain cluster 
towards internationally
พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจ
Developing laws and regulations to reduce 
obstacles and support business operators 
in doing business

สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate 
governance in business sector

สร้างแรงจูงใจ ให้นำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
ภาคธุรกิจ
Encouraging business sector to adhere to 
corporate governance principle 
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัด
ระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ
Developing managerial potentials of 
business sector to comply with law and 
regulations

พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
Developing organization towards  
high-performance level

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
Developing personnel’s competency 
responsive to work operations

พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
Developing technology innovation and IT

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร
ชั้นเลิศ 
Developing organizational management 
system towards high-performance 
organization

ยุทธศาสตร์
STRATEGIES
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Regional and Community
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กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group
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Information and Communication

Technology Centre

นักทรัพยากรบุคคลเช�่ยวชาญ
Human Resource Officer, Expert Level
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นายทศพล  ทังสุบุตร
Mr. Thosapone  Dansuputra
อธิบดี
Director-General

คณะผู้บริหาร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business  
Development
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นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada  Lertharpachit
รองอธิบดี
Deputy Director-General

นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส 
Miss Pattamavadee  Boonyobhas
รองอธิบดี
Deputy Director-General

นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์
Mr. Poonpong  Naiyanapakorn
รองอธิบดี
Deputy Director-General

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development
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นางภารดี  อินทชาติ
Mrs. Paradee  Intachat 
ผู้อำานวยการกองกำากบับญัชธีุรกิจ
Director of Business 
Accounting Supervision 
Division

นายจิตรกร  ว่องเขตกร
Mr. Jitakorn  Wongkhatekorn
ผู้อำานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
Director of Business 
Registration Division

นายสมควร  อิ่มถาวรสุข
Mr. Somkuan  Imtavonsuk
เลขานุการกรม
Secretary 

นายโกมล  นมรักษ์
Mr. Komon  Nomrak  
ผู้อำานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
Director of Business 
Information Division

นายสมบุญ  โมจนกุล
Mr. Somboon  Mojanakul
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
Director of Bureau of Law

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development
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นายสถาพร  ร่วมนาพะยา
Mr. Sathaporn  Ruamnapaya
ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ
Director of Business 
Promotion and Development 
Division

นางรชนีกร  ดำาเด่นงาม
Mrs. Rachaneekorn
Damdenngam
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ/
ผู้อำานวยการกองทะเบียน
บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Trade Officer, Expert Level/
Director of Public Company 
and Special Business 
Registration Division

ม.ล.ภู่ทอง  ทองใหญ่ 
M.L. Bhuthong  Thongyai 
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ/
ผู้อำานวยการกองธุรกิจบริการ
Trade Officer, Expert Level/
Director of Service Business 
Division

นางศิริพร  ชำานาญชาติ
Mrs. Siripron  Chamnanchat 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
Computer Technical officer, 
Expert Level

นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง
Miss Chutamanee  Yodsaeng 
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Officer, Expert Level

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development
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นายสันติ  แป้นอ่ำา
Mr. Santi  Panam
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
Human Resource Officer, 
Expert Level

นายกำาแหง  กล้าสุคนธ์
Mr. Khamhaeng  Klasukhon
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Officer, Expert Level

นายวรวิทย์   สิงห์อินทร์
Mr. Worawit  Sing-in 
ผู้อำานวยการกองบริหาร
การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
Director of Foreign Business 
Administration Division

นางสาวกุลกริยา  เปลี่ยนสกุลวงศ์
Miss Kunkariya  
Pleansakunwong 
รักษาการนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในเชี่ยวชาญ/ผู้อำานวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditor, Expert Level 
(Acting)/Director of Internal 
Audit GroupRegistration 
Division

นายธานี  โอฬารรัตน์มณี
Mr. Thanee  Olanratmanee
ผู้อำานวยการกองคลัง
Director of Finance Division
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นางสาวจรรยา  ชื่นสิริพัฒนกุล 
Miss Chanya  
Chensiripattanakul
ผู้อำานวยการกองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ
Director of Secured 
Transaction Registry Division 

นางสาวสุภาพร  บุญแทน 
Miss Supaporn  Boontan
ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Director of Corporate Governance 
Division

นางนุชอนงค์  เชิดสูงเนิน
Mrs. Nuchanong 
Cherdsoongnern
ผู้อำานวยการกองธุรกิจภูมิภาค
และชุมชน
Director of Regional and 
Community Business Division

นางบรรณโศภิษฐ์  นนทรีย์ 
Mrs. Bannasopit  Noncie 
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
Director of Public Sector 
Development Group 

นางสาวรัญศิกานต์ 
งามบุษบงโสภา
Miss Ransikarn  
Ngambusabongsopa
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and 
Communication Technology 
Centre





Success Stories of the Department of Business Development

ผลงานสำาคัญ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

26

การจดทะเบยีนนติบิคุคล ถือเป็นกระบวนการ

ที่ส�าคัญในการเริ่มต้นและการด�าเนินธุรกิจใน

ประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะ

หน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลักประการหนึ่งในการให้บริการจดทะเบียน

นิติบุคคล ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีคุณภาพ 

ทัง้การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

ให้เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ การลดขั้นตอน 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงการให้

บริการ อาทิ การยกเลิกการมีตราประทับใน

การจดทะเบียนบริษัทจ�ากัด การพัฒนาระบบ

จดทะเ บียนนิติบุคคลทางอิ เล็ กทรอนิกส ์ 

(e-Registration) รวมทัง้ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม

การจดทะเบยีนนติบิคุคลเป็นอตัราคงที ่(flat rate) 

และลดอัตราค ่าธรรมเนียมส�าหรับการจด

As the juristic person registration process 

is the important step to start and do a business 

in the country, the Department of Business 

Development (DBD) - a state agency specifically 

delegated with the role and responsibility to 

render the juristic person registration service 

- has constantly been working on improving 

the quality and efficiency of the service, 

including pushing the revision of the relevant 

laws and regulations in favor of business 

starting, streamlining the whole process to 

shorten the registration completion time, and 

deploying IT to further improve service quality. 

Today a corporate stamp is no longer required 

for registering a limited company and the 

juristic person registration fee has been 

changed to one single flat rate while the fee, 

ยกระดับการเป็นประเทศ
ที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

Reaching New Heights of Starting a Business Ranking
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ทะเบยีนนติบิคุคลผ่านระบบ e-Registration เพือ่

ให้ผูป้ระกอบการได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบสนองความต้องการของ

ภาคธุรกิจ สอดคล้องกบันโยบายรฐับาลเกีย่วกบั

การปรับปรุงบริการภาครัฐด้านการลดขั้นตอน

และรายละเอยีดการให้บรกิาร และเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

หน่วยงานเจ้าภาพหลกัในการปรบัปรงุบรกิารด้าน

การเร่ิมต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตาม

รายงานการจัดอนัดบัความยาก-ง่ายในการเข้าไป

ประกอบธุรกิจของ 190 ประเทศทั่วโลก หรือ 

Doing Business ของธนาคารโลก (The World 

Bank) ซึ่งตามรายงาน Doing Business 2020 ใน

ตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ใน

อนัดบัท่ี 47 จาก 190 ประเทศ โดยในรายงานระบวุ่า 

การเริม่ต้นธรุกจิของประเทศไทย มจี�านวน 5 ขัน้ตอน 

ใช้ระยะเวลา 6 วัน ได้แก่ 1) การจองชื่อบรษิทั  

2 วัน 2) การช�าระเงนิทุนเข้าธนาคาร 1 วนั 3) การ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1 วัน 4) การจดทะเบียน

if registering through e-Registration, is even 

lower than the regular rate charged for walk-

ins. The improvement in the registration-related 

services aims to make the overall process of 

business starting more convenient, faster, 

cost-saving, better meet the needs of a 

business sector, accord well with the 

government’s policies regarding the public 

serv ices improvement by el iminat ing 

unproductive bureaucratic procedures, and 

lastly pursuant to the Council of Ministers 

Resolution appointing the DBD a principal state 

agency to improve the quality of service in 

connection with starting a business as 

recommended in the World Bank’s Doing 

Business report (ease of doing business 

rankings of 190 economies). According to 

Doing Business 2020 report, Thailand has 

been ranked the 47th among 190 economies 

เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่กรมพัฒนาการค�าแล�ว
จะได�สถานะเป�นนายจ�างโดยอัตโนมัติ และสามารถจดภาษีมูลค�าเพิ่ม (VAT) ได�พร�อมกัน

รวมขั้นตอน
การเร�่มต�นธุรกิจ 

จาก 3 เหลือเพียง
1 ขั้นตอน

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

กรมสรรพากร
เร�่มเป�ดใช�วันที่ 20 เมษายน 2563

ข�้นทะเบียนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม
เร�่มเป�ดใช�วันที่ 16 ตุลาคม 2562

จดภาษีมูลค�าเพิ่ม (VAT)
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 วัน 5) การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง 

1 วัน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและอ�านวย

ความสะดวกผู้ประกอบการในการเร่ิมต้นธุรกิจ

อย่างไม่หยุดยัง้ ในปี 2563 กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

จึงได้ด�าเนินการพัฒนาการให้บริการ ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน

ประกันสังคมและกรมสรรพากร โดยรวมขั้นตอน

การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั การจดทะเบยีนภาษี

มูลค่าเพิม่ และการข้ึนทะเบียนลกูจ้าง (ข้ันตอนที่ 

3 – 5) ไว้ในขัน้ตอนเดียวกนั ส่งผลให้ห้างหุน้ส่วน

จดทะเบียนและบรษิทัจ�ากดัท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส�านักงาน

พาณิชย์จังหวัด จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

นายจ ้างโดยอัตโนมัติ และสามารถใช ้ เลข

นิติบุคคล 13 หลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ด�าเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้ที่

ส�านักงานประกันสังคม ซึ่งการบริการดังกล่าวได้

เริ่มเปิดให้บริการต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

ที่ผ่านมา และตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 

ผูป้ระกอบการสามารถจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่

พร้อมการจดทะเบยีนจัดตัง้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน

และบริษัทจ�ากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยให้ถือว่านิติบุคคล

ดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

ตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้  กรมพัฒนาธุร กิจการค ้า

ยงัได้มีการปรับปรุงประสทิธภิาพการบรกิารจองชือ่

นิตบิคุคล โดยเพิม่จ�านวนเจ้าหน้าทีต่รวจสอบค�าขอ 

จองชื่อนิติบุคคล รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซ่ึงส่งผลให้ 

การให้บริการดังกล่าวมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

ท�าให้กระบวนการการจองช่ือนิติบุคคลสามารถ

ด�าเนินการได้แล้วเสรจ็ ภายใน 0.5 วนัท�าการ อกีทัง้

ยังได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Registration) ให้ใช้งานง่ายและ

based on the Starting a Business indicator. 

The report reveals that starting a business in 

Thailand requires 6 procedures taking a total 

time of 6 days to complete and these 6 

procedures include (1) reserve a company 

name (2 days) (2) deposit paid-in capital in a 

bank (1 day) (3) register the incorporation of 

a company (1 day) (4) register for VAT (1 day) 

and (5) register employees (1 days).

Having committed to continual ly 

improving the ways to facilitate starting a 

business, in 2020 the DBD has collaborated 

with other state agencies i.e the Social Security 

Office and the Revenue Department, to fine 

tune starting-a-business related services by 

combining the procedures of company 

registration, VAT registration, and employees 

registration (step 3 – step 5) into one. This 

means a new partnership or limited company 

that has been registered at either the DBD 

headquarters or any of its provincial outposts 

will be automatically registered as employer/

employing entity and promptly receive a 

13-digit juristic person number for further 

process of employee/self employed registration 

at the Social Security Office. This service 

feature is available since October 16, 2019 

and, starting from April 20, 2020, the 

procedures of VAT registration and incorporation 

of partnership/limited company can be done 

simultaneously at either the DBD headquarters 

or any of its provincial outposts and the entity’s 

status as VAT-registered taxpayer is to become 

effective on the date of its registration as juristic 

person.

Aiming to enhance the DBD’s service 
efficiency in examining and processing 

corporate name reservation requests, the DBD 
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สะดวกมากยิง่ข้ึน โดยกรมได้เปิดให้ผูป้ระกอบการ

สามารถยนืยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนกิส์ (e-KYC) 

ท�าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วย

ให้บริการเพื่อยืนยันตัวตน รวมทั้งปรับปรุงแบบ

ฟอร์มการกรอกให้ง่ายขึ้น เพื่อลดระยะเวลาใน

การด�าเนินการ ช่วยเพิ่มจ�านวนผู้ใช้งานระบบ 

และเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในการผลกัดนั

การให้บริการของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

และภายในปี 2563 นี ้กรมพฒันาธรุกจิการค้า

ยงัมแีผนในการเพิม่ช่องทางให้ผูแ้ทนสามารถจดัท�า

และยื่นค�าขอจดทะเบียนแทนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

นติบิคุคล (หุน้ส่วน/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ในกรณคี�าขอ

จดทะเบยีนห้างหุน้ส่วน หรอื ผู้เริม่ก่อการ/กรรมการ/

ผูถ้อืหุน้ ในกรณคี�าขอจดทะเบยีนบรษิทัจ�ากดั) ได้ 

โดยท่ีบุคคลผู้เก่ียวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว  

ไม่จ�าเป็นต้องมี Username&Password เพื่อเข้า

ระบบและลงลายมอืชือ่ ซึง่จะช่วยให้การยืน่ค�าขอ

จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration 

เป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาดงักล่าวข้างต้นช่วยให้ผู้ประกอบการ

ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนใน

การประกอบธรุกจิ และการด�าเนนิงานต่างๆ ซึง่จะ

ส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของผูป้ระกอบการ อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปใน

ทางที่ดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจและช่วยดึงดูดให้ 

has staffed more personnel and also deployed 

artificial intelligence (AI) to handle this task, 

causing a shorter time to complete this step 

to 0.5 business day. The DBD has been 

working to make e-Registration even more 

user-friendly and convenient, allowing users to 

authenticate via online (e-KYC) without the 

need to show up in person at the DBD office 

and making online forms less complicated so 

it would be easier and faster for users to fill 

them out. All this has helped increase the 

number of online users which is in line with 

the government policy on the transition from 

old-fashioned, analogue to digitalized public 

services. 

In 2020 there has been a plan to provide 

more channels for a proxy to prepare and file 

a registration form on behalf of a person related 

to the juristic person (a) a (partner/managing 

partner) if applying for partnership registration, 

or (b) a promoter/director/shareholder if applying 

for company registration. Once this feature 

becomes operable, a person related to the juristic 

person will be able to submit the application 

for registration through the e-Registration without 

the need to have a username or password, 

making the juristic person registration on 

e-Registration portal even more convenient.

All efforts put into improvements as 

elaborated above are to ensure better, faster 

and more cost-saving services for business 

operators, helping to reinforce their competitive 

stance and making for a positive vibe in the 

business environment that is likely to spur 

newcomers’ interest to do business in 
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Thailand. And, as a result, Thailand’s 2021 

Ease of Doing Business ranking will certainly 

climb to a higher spot, tempting scores of 

investors to make a beeline for Thailand as 

their business destination and, in turn, allowing 

for prosperity, sustainability and stability of the 

country’s investment and economic growth.

ผูป้ระกอบการมาเริม่ต้นธุรกจิในประเทศ ส่งผลให้

อันดบั Ease of Doing Business ในปี 2021 ของไทย

ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ไทย

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุน และ

ท�าให้การค้าการลงทนุและเศรษฐกจิของประเทศ

ในภาพรวมก้าวหน้า ย่ังยืน และมีเสถียรภาพ 

ต่อไป

1

2
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กรมพฒันาธรุกจิการค้า เปิดให้บรกิารออก

หนงัสอืรบัรอง และรบัรองส�าเนาเอกสารนติบิคุคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2549 โดยพัฒนา 

ปรับปรุง และต่อยอดการให้บริการให้มีความ

ทนัสมยัจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยโีลกทีมี่

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง

และอ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนัในทกุมิติ 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ภาค

ธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันกับตลาดโลก

ปัจจุบนักรม ได้น�าลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

(Digital Signature) ในการลงนามรับรองบน

เอกสารมผีลชอบด้วยกฎหมาย ใช้เป็นต้นฉบบัได้ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. 

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 และได้รบั

การรับรองจากส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (สพธอ.) ซึง่กรมได้ขยายช่องทาง 

การรับเอกสารให้สะดวกมากข้ึน โดยสามารถ 

รับเอกสารผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1. รับเอกสาร

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการดาวน์โหลด

The Department of Business Development 

(DBD) began to issue business certificates and 

certified copies of juristic person documents 

via online service means in 2016 and since 

then has kept deploying new inventions of 

technology to further develop, improve and 

modernize the service in order to facilitate all 

and every aspect of people’s daily lives. This 

is advantageous for the nation’s economic 

development, not only enhancing the agility 

and efficiency of Thai business sector but 

strengthening their potential to better compete 

in the global market.

The DBD has already used the technology 

of Digital Signature to certify official documents 

issued by the DBD. The documents bearing 

Digital Signatures are officially recognized as 

the original with legal effect in accordance with 

the Electronic Transaction Act B.E. 2544 

(2001), the validity of which have also been 

acknowledged by the Electronic Transactions 

Development Agency (ETDA). Now the DBD’s 

บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

DBD’s electronic Service

ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส

บร�การขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส�ผ�านธนาคาร (e-Certificate)

บร�การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา
และการขอถ�ายเอกสารทางอินเทอร�เน็ต (e-Service)

www
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ตรวจสอบลายมือช�่อ
อิเล็กทรอนิกส�

ตรวจสอบผ�าน
QR Code

 ตรวจสอบที่คุณลักษณะของไฟล�
 หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส�
 (PDF File) PDF/3A ตามข�อเสนอแนะ
 มาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร ที่จำเป�นต�อธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2560

1

2

4
3

ตรวจสอบด�วย 
Reference ผ�าน
Website กรม

หน้าระบบของกรม (e-Certificate File) 2. รบัผ่าน

ไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS) 3. พนกังานกรมจดัส่ง 

(Delivery) 4. รับด้วยตนเอง ณ หน่วยบริการของ

กรม ได้แก่ ส่วนกลาง (สนามบินน�า้) ส�านักงาน

พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 ส�านักงานพาณิชย์

จงัหวดัท่ัวประเทศ และ 5. รบัผ่านธนาคารพาณชิย์

ท่ีร่วมโครงการ จ�านวน 10 แห่ง มากกว่า 4,000 สาขา

ทัว่ประเทศ อีกทัง้สามารถตรวจสอบความถกูต้อง

ของข้อมูลบนเอกสาร ผ่านการสแกน QR Code 

และ Reference No.ที่ปรากฏบนเอกสาร 

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้เอกสาร

หนงัสอืรับรองนิตบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์

กรมได้รับกระแสตอบรับการใช้บริการ

หนังสอืรับรองนิตบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์อย่างดยีิง่ 

จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สะท้อนให้เหน็ว่า 

การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับ

การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ซ่ึงผู้ใช้บริการ

service recipients can conveniently receive the 

documents through any of these 5 channels 

:- (1) by downloading the electronic file on the 

DBD website page (e-Certificate File) (2) EMS 

mail service (3) delivery by the DBD personnel 

(4) walk-in collection at either the DBD 

headquarters (Sanam Bin Nam), any of the 

Business Development Offices Region 1-6, or 

any of the Provincial Commercial Offices 

countrywide (5) walk-in collection at any  

branch office of 10 collaborating banks  

with over 4,000 branches countrywide.  

The accuracy of the content can be easily 

checked using QR Code or Reference No. 

provided on the electronically-issued documents, 

making the use of the DBD’s electronic 

certificates of juristic persons even more 

assuring. 

บร�การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถายเอกสาร

ชองทางการรับเอกสาร

บร�การหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา และถ�ายเอกสารทางทะเบียน งบการเง�น บัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น ทางอิเล็กทรอนิกส�

สามารถรับเอกสารไดทั้งหมด 5 ชองทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา 
และถ�ายเอกสารทางทะเบียน งบการเง�น 

บัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น

รับรองสำเนาเอกสารสมาคม
และหอการค�า

หนังสือรับรอง
ภาษาอังกฤษ

รับรองสำเนาเอกสารกิจการร�วมค�า
และนิติบุคคลต�างประเทศ

หนังสือรับรองข�อความที่นายทะเบียน
เก็บรักษาไว�ของธุรกิจต�างด�าว 

รับรองสำเนาเอกสาร

ENG

รับเป�นไฟล�อิเล็กทรอนิกส� 
(e-Certificate File)

จัดส�งทางไปรษณีย� 
(EMS)

จัดส�งโดยพนักงานกรม 
(Delivery)

รับด�วยตนเอง 
(Walk In)

รับผ�านธนาคารพาณิชย�
ที่ร�วมโครงการ

(walk-in collection 
at any branch office)
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ตรวจสอบลายมือช�่อ
อิเล็กทรอนิกส�

ตรวจสอบผ�าน
QR Code

 ตรวจสอบที่คุณลักษณะของไฟล�
 หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส�
 (PDF File) PDF/3A ตามข�อเสนอแนะ
 มาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร ที่จำเป�นต�อธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2560

1

2

4
3

ตรวจสอบด�วย 
Reference ผ�าน
Website กรม

สามารถท�ารายการค�าขอ และช�าระเงินผ่านทาง

ระบบการช�าระเงินแบบ Online Real Time 

สามารถตอบโจทก์การให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม 

The DBD’s electronic-Certificate service 

has been well received, especially since the 

outbreak of 2019 coronavirus (COVID-19).  

ความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Certificate File
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มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นบริการที่สร้าง

ความสะดวกสบาย และอ�านวยความสะดวกใน

การด�าเนนิธรุกจิในสถานการณ์วกิฤต ิเป็นไปตาม

มาตรการลดระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

แต่ยังสามารถติดต่อธุรกิจ หรือท�าธุรกรรม

ได้ตลอดเวลา ลดระยะเวลาการเดินทางของ

ผู ้ประกอบการได้ โดยมีสถิติการให้บริการ 

เพิ่มข้ึนจากเดิม โดยในปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) 

จ�านวน 1,608,356 ราย ซึง่มปีรมิาณการให้บรกิาร

เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด คิดเป็นร้อยละ 259 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป  ี

ที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.62) จ�านวน 447,876 ราย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหนังสือรับรองนิติบุคคล 

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)

ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 และผู้ใช้บริการ

มีความพงึพอใจต่อบรกิารหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล

ทางอเิลก็ทรอนกิส์มากถึงร้อยละ 97

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้รบัรางวลัเลศิรฐั

ระดบัดเีด่นสาขาบรกิารภาครฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2563 

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร ชือ่ผลงาน “หนงัสอื

It more or less proves that the DBD’s online 
services, which allow users to submit requests/
applications and make real-time payment of 
fees online, dovetail nicely with the new way 
of living, working and interacting with people, 
or known as New Normal, and ultimately serve 
the purpose of service delivery. e-Certificate 
is evidently a suite of services providing 
business operators nothing short of convenience 
and practicality particularly in the wake of the 
latest crisis. The DBD’s online services 
perfectly fit the implemented campaign of 
social distancing, making it possible for 
business operators to continue their business 
or transactions at the time of their choice and 
waste no time like walk-in procedures. Based 
on the statistics for the number of the DBD 
online service users, there has been a 
skyrocketing increase from 447,876 (Jan - Sept 
2019) to 1,608,356 (Jan - Sept 2020), or 
259%, and the most popular service is the 
e-Certificate File with a user satisfaction rate 
of 97%. 

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี 2563
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This year the DBD has been presented 

with the Public Sector Excellence Award for 
the year 2020, Public Service category, Service 
Innovation sub-category, for its work 
“e-Certificate File”, by the Office of the Public 
Sector Development Commission (OPDC). 
Instead of resting on its laurels, the DBD sets 
its sights on taking the service quality to new 
heights of international standards to be more 
responsive to economic ebbs and flows.  
This encompasses the upcoming launch of 
bilingual online services, increased options and 
accessibility to DBD services, on-screen 
display adjustments to make it more user 
friendly and fitting for changing user behavior. 
With all plans to improve users’ experience, 
the DBD still upholds a people-centered 
approach to quality public services with the 
public interest in mind.

In 2020 the DBD has won the 7th place 
“Digital Government Awards 2020” in the 
category of department-level government 
agency. This is the second consecutive year 
that the DBD has been honored with this 
award; in 2019 the DBD garnered the first 
place in the same category, showcasing  

รับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Certificate File)” จากส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกรม ยังคงมี

ความต้ังใจยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ให้เป็นระดับสากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้บริการ 

2 ภาษา เพิ่มช่องทางการท�ารายการให้สะดวก

และเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ปรับหน้าจอผู้ใช้

บรกิารให้ใช้งานง่ายข้ึน (user friendly) ตามพฤตกิรรม

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และยังคงมุ่งมั่นให้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม ให้เกิดบริการภาครัฐที่มี

คุณภาพ

ในปี 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับ

รางวัลย่ิงใหญ่แห่งปี “Digital Government 

Awards 2020” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก 

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน

มอบรางวัล Digital Government Awards 2020 

รางวลัรฐับาลดจิิทลั ระดบักรม อนัดบัที ่7 ประจ�า

ปี 2563 ซึง่นบัเป็นการได้รบัรางวลัต่อเนือ่งเป็นปี

ที ่2 จากปี 2562 ทีไ่ด้รบัรางวัล Digital Government 
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the DBD’s continuing effort to improve and 
push the boundaries of the intra-agency 
development of digital government. This year 
Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha was 
presiding over the ceremony announcing Digital 
Government Awards 2020.

Awards 2019 ระดับกรม อันดับที่ 1 แสดงถึง 

การปรับปรุงพฒันา และยกระดบัขดีความสามารถ

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่อง
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DBD Data Warehouse+ : 
ผู้ช่วยในการดำาเนินธุรกิจ

DBD Data Warehouse+ : 
Virtual Business Assistant

การส ่งเสริมและสร ้างความสามารถ

ในการแข ่งขันให ้กับผู ้ประกอบการไทยใน

สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ภาครัฐจ�าเป็นต้อง

สร้างและอ�านวยความสะดวกให้เกิดบรรยากาศ

ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงการน�า

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิม

มลูค่าของข้อมลูเพือ่น�าไปใช้ในการตดัสนิใจ และ

เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การประกอบธรุกจิ ดงันัน้การบรหิารจดัการข้อมูล

อย่างเป็นระบบ รวมถงึการจดัให้มช่ีองทางส�าหรบั

ให้บรกิารทีเ่ข้าถงึข้อมลูได้ตามความต้องการของ

ผูใ้ช้บรกิารได้อย่างรวดเรว็จ�าเป็น ต้องมเีทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือและมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เป็นหัวใจส�าคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ไปสู่การใช้ชีวิต วิถีใหม่ (New Normal)

การให้บริการข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

To ensure that all efforts put into 

enhancing the competitiveness of Thai 

business operators, especially in the current 

economic situation, will yield satisfactory 

results, the public sector have to create a 

pleasant environment that encourages 

business activities, apply the IT knowledge in 

order to increase the value of information that 

assist in making business decisions, and in 

deciding what is the most appropriate 

resources are for business. Having the right 

technology and using a big data analysis  

enhance a systematic IT management and fast 

accessibility to the information are paramount 

to New Normal way of life.

Likewise, information provision services 

that business operators  need to develop and 
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ก็เช่นเดียวกันที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

จดทะเบยีนนิตบุิคคล ให้บรกิารข้อมลูธรุกจิ รวมถงึ

การส่งเสริมผูป้ระกอบการในการประกอบธรุกิจ ได้

มุง่เน้นพฒันาการให้บรกิารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

เ พ่ืออ�านวยความสะดวกและลดภาระแก ่

ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้

ตลอดเวลาผ่านการให้บริการออนไลน์ ซึง่ปัจจุบนั

มีข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการมากกว่า 1.6 ล้านราย 

โดยเป็นธรุกจิทีด่�าเนนิกจิการอยูก่ว่า 770,000 ราย 

ทั่วประเทศ ผ่านระบบ DBD Data Warehouse+

DBD Data Warehouse+ จึงถือได้ว่าเป็น

แหล่งรวมข้อมูลนิติบุคคลของประเทศไทย ที่ให้

บริการข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูล

งบการเงิน ข้อมูลการลงทุนของต่างชาติใน

นิติบุคคลไทย เสมือนเป็นผู้ช่วย ในการด�าเนิน

strengthen their business potential in order to 

be able to rethought in line with a fast-changing 

business milieu.  The Department of Business 

Development (DBD), a public agency, 

responsible for delivering services in connection 

with juristic person registration, provision of 

business information, and business promotion 

also facilitation is already charting a new 

course, focusing on the development of online 

information services decidedly aiming to 

maximize convenience, reduce burdens on 

business operators, and make business 

information accessible online twenty - four 

hours a day, seven days a week. Currently the 

information of over 1.6 million business entities 

is already available for online searching through 

DBD Data Warehouse+, 770,000 of which are 

still in active operation countrywide.

DBD DataWarehouse+

แหล�งค�นข�อมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย

ขอมูลนิติบุคคล

ค�นหาข�อมูลนิติบุคคล
และแสดงรายละเอียด
ของนิติบุคคล เช�น 
สถานะ ที่ตั้ง ประวัติ
การเปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียน เป�นต�น 

ขอมูลงบการเง�น
ค�นหาข�อมูลนิติบุคคล 
หร�อประเภทธุรกิจ 

เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน
ในรูปแบบรายการสำคัญ

ทางการเง�นของ
งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเง�น 
และอัตราส�วนทางการเง�น 

ข�อมูลประเภทธุรกิจ
ค�นหาข�อมูลประเภทธุรกิจ 

เพื่อแสดงภาพรวม
ของประเภทธุรกิจ 

งบการเง�นประเภทธุรกิจ 
และการลงทุน 

จำแนกตามสัญชาติ
ในแต�ละประเภทธุรกิจได� 

การลงทุนจากตางชาติ
ในนิติบุคคลไทย

แสดงข�อมูลการลงทุน
จากต�างชาติในนิติบุคคล

ที่จัดตั้งในไทย 
จำแนกตามสัญชาติ 
ทั้งในระดับนิติบุคคล

หร�อสรุปตามประเภทธุรกิจ

คูคาทางธุรกิจ

ค�นหาคู�ค�าทางธุรกิจ 
ทั้งในส�วนที่เป�นต�นน�ำ 
และปลายน�ำของธุรกิจ

แสดงข�อมูลของกลุ�มธุรกิจ 
เพื่อเป�นข�อมูลสนับสนุน

ในการตัดสินใจ ในการลงทุน 
พร�อมข�อมูลโอกาสใน
การประกอบธุรกิจ
ในประเภทต�างๆ 

ขอมูลรายพื้นที่

แสดงหร�อค�นหาข�อมูลสำคัญ
ของนิติบุคคลตามพื้นที่ตั้ง

ของนิติบุคคล

แนวโนมผลประกอบการ

ประมาณการข�อมูลรายได�รวม
ตามประเภทธุรกิจ 

โดยใช�สมการแนวโน�ม 

โอกาสทางธุรกิจ
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ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจากเดิม DBD Data 

Warehouse+ ได้รับความนิยมในการใช้บริการ 

ตรวจสอบความมตีวัตนของนติบิคุคลเพือ่ประโยชน์

ในการด�าเนินธรุกจิเป็นส�าคัญเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั 

DBD Data Warehouse+ ได้พฒันาการต่อยอดการให้

บรกิาร เพือ่เป็นผูช่้วยในการด�าเนนิธรุกจิผ่านการ

ให้บรกิารข้อมลูธรุกจิ เพือ่สร้างโอกาสทางการตลาด 

การจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 

(Business Matching) ด้วยฟังก์ช่ันการใช้งาน

ในเมนู “คู ่ค้าทางธุรกิจ” ซ่ึงผู ้ประกอบการ

สามารถค้นหาคูค้่าทางธรุกจิ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นต้นน�า้ 

และปลายน�้าของธุรกิจ และค้นหาประเภทธุรกิจ

เป้าหมายเพือ่เข้าถงึนติบิคุคลทีเ่ป็นคูค้่าทางธรุกจิได้ 

โดย DBD Data Warehouse+ จะแสดงรายช่ือ 

คูค้่าในกลุม่ธรุกจิท่ีผูป้ระกอบการสนใจ และสามารถ

เลือกคู่ค้าที่เหมาะกับธุรกิจ ได้ด้วยตัวเอง รวมถึง

สามารถตรวจสอบความมีตวัตนจากรายละเอยีด

ข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินของคู่ค้า ได้อย่าง

รวดเร็วและสะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ 

ซึง่ DBD Data Warehouse+ ช่วยให้ผูป้ระกอบการ

สามารถเข้าถงึคู่ค้าทีต่รงกลุม่เป้าหมาย และสร้าง

โอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ ได้ง่าย จากการสบืค้นคูค้่า

จากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นอกจากนี้ 

DBD Data Warehouse+ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย

เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

โดยสามารถวิเคราะห์ดัชนีโอกาสและความเส่ียง

ในการประกอบธุรกิจ (Business Opportunity) 

ในแต่ละพืน้ที ่(Area Based) รายจงัหวดัได้อกีด้วย 

จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ Business 
Data Warehouse+ ได้รบัรางวลัในระดบันานาชาติ
คือ รางวัล “แชมเปี้ยน” ในหมวดที่ 3 สาขา 
Access to information and Knowledge จากการ
ประกวด WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดย 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) 
และสหภาพโทรคมนาคมนานาชาต ิ(International 
telecommunication Union : ITU) และรางวลัระดบั
ประเทศ คอื รางวลัชนะเลศิ Digital Transformation 

Business Data Warehouse - a central 
repository of Thailand’s juristic person 
information - is like a virtual business assistant, 
providing a wide array of information e.g. the 
registration data, juristic persons’ financial 
statements, foreign investment in Thai national 
juristic persons. Formerly the DBD Data 
Warehouse+ popularity lay in its authentication 
of juristic person service only. Today, after 
going through phases of further development, 
the DBD Data Warehouse+ is in many respects 
tantamount to business operators’ personal 
assistant offering meaningful information for 
developing marketing opportunities, exploring 
business matching opportunities and forging 
business alliance networks. Using the DBD 
Data Warehouse+ functions provided in the 
menu “Business Partners”, business operators 
can easily search to find prospective business 
partners, all the way from upstream to 
downstream business process, and choose 
the targeted industry to single out promising 
juristic entities that can later become a 
business partner. The DBD Data Warehouse+ 

provides lists of juristic entities operating in 
any industries of the user’s choice. Not only 
does the system allow users to single-handedly 
select their choice of to-be-business partners 
but also have functions to authenticate the 
selected entities based on the database of 
juristic person profiles and their financial 
statements. All of these can be easily and 
conveniently done online. In other words, DBD 
Date Warehouse+ can help business operators 
quickly scour a sea of commercial enterprises 
for a shortlist of potential business partners 
and capture unprecedented business opportunity 
with the tool specifically designed for searching 
business partners based on supply chain. The 
DBD Data Warehouse+ also assists business 
operators in making sound, well-informed 
business decisions, offering in-depth, area-
based analysis results in form of business 
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Award 2019 สาขา Government Intelligence 
(การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ) จากส�านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ (Office of National Digital Economy  

and Society Commission : ONDE)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 DBD Data 

Warehouse+ ยงัคงพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่มุ่งไปสู่

การเป ็นผู ้ ให ้บริการข ้อมูลธุรกิจด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่ม 

ฟังก์ชัน่การใช้งานค้นหานติบิคุคลจากทีต่ัง้ (Location) 

ในรูปแบบแผนท่ี ซ่ึงเป็นการปักหมุดที่ต้ังของ

นติบุิคคลบนแผนทีใ่นรปูแบบของละตจูิด (latitude) 

และลองจิจูด (longitude) ช่วยให้การพิจารณา

จบัคูท่างธรุกิจมีความแม่นย�า ร่วมกบัทีต่ัง้ของธุรกจิ 

เพื่อพิจาณาด้านลดการขนส่ง และการแข่งขัน

ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการ

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง

คอมพวิเตอร์ Smart Phone หรอืTablet ทีเ่วบ็ไซต์กรม 

www.dbd.go.th เลือก บริการออนไลน์ บริการ 

ข้อมูลธรุกจิ และเลอืก DBD Data Warehouse+  

(คลังข้อมูลธุรกิจ) 

opportunity and risk indices by individual 
province.

Having gone through a series of system 
upgrade and fine-tuning, the Business Data 
Warehouse has won awards both at home 
and on international stage as follows: (1) 
“Champion” prize (Section 3, Category: 
Access to Information and Knowledge) from 
WSIS Project Prizes 2019 held by the United 
Nations (UN) and International Telecommunication 
Union (ITU), and (2) the Digital Transformation 
Award 2019 (Category: Government Intelligence) 
from the Office of National Digital Economy 
and Society Commission (ONDE).

Even so, in the upcoming year 2021 the 
DBD Data Warehouse+ will continue to make 
headway with further system upgrade to 
become a center providing a full suite of electronic 
information services, which includes add-on 
functions of location-based searching and 
mapping allowing users to pin the chosen 
juristic person’s location on the map with latitude 
and longitude coordinates. Knowing the precise 
locations of the searched juristic persons, business 
operators will be able to better consider important 
issues surrounding business matching e.g. 
transportation cost saving, business competition, 
and more.

DBD Data Warehouse+ service is available 
free of charge twenty hours a day, seven days 
a week. Just visit DBD website at www.dbd.go.th 
using your PC, smartphone or tablet (on the 
website’s main page, choose online service, 
business information service, and then DBD 
Data Warehouse+).



รายงานประจำาปี 2563   Annual Report 2020

41

รัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลติ

และบรกิารให้แข่งขนัได้ เพือ่รองรบัความผนัผวน

ของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ทั้งนี้ จากข้อมูล 

ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าในปี 2562 ภาคบริการ

มีมูลค่าสูงถึง 7.5 ล้านล้านบาท (44% ของ GDP 

ทัง้ประเทศ) มจี�านวนธรุกจิบรกิารถึง 1.2 ล้านราย 

(40% ของจ�านวนธรุกิจทัง้ประเทศ) โดยมกีารจ้างงาน

ถึง 7 ล้านคน (40% ของการจ้างงานทั้งหมด)  

จะเห็นได ้ว ่า ภาคบริการมีความส�าคัญต่อ

โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งใน

ด้านมูลค่าเศรษฐกิจ จ�านวนธุรกิจ และจ�านวน

การจ้างงาน ในปีงบประมาณ 2563 กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าจึงมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อน

ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรม เสริมสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะธุรกิจที่

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 

The government’s 20-year National 

Strategy (2018 - 2037) together with Thailand’s 

12th National Economic and Social Development 

Plan aims to achieve sustainable economic 

strength and competitiveness and to develop 

SME in both the manufacturing and services 

sectors to meet the challenges of global 

economic uncertainty. According to the Office 

of Small and Medium Enterprise Promotion 

(OSMEP), the services industry in 2019 was  

valued at THB 7.5 million (44% of national 

GDP), with the number of service businesses 

growing to 1.2 million (40% of the country’s 

total commercial ventures) and creating 

employment for over 7 million workers (40% 

of total employment)  thus highlighting the 

importance of the services industry for the Thai 

economy. In the fiscal year ending 2020, the 

Department of Business Development (DBD) 

focused its efforts on helping SME expand  

knowledge, utilize innovation and strengthen 

competitiveness, especially targeting tourism 

related sectors e.g. restaurants, accommodation 

พัฒนาธุรกิจบริการ 
Development of Service Industries
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สปา นวดเพือ่สขุภาพ ดแูลผูส้งูอาย ุธรุกจิ Startup 

และ SME ต่างๆ โดยด�าเนินการ ดังนี้

●	 สร้างเสรมิองค์ความรูด้้านการบรหิาร

จัดการที่จ�าเป็นให้แก่ธุรกิจ เช่น การจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Restaurant 

2020” ส�าหรับร้านอาหาร หลักสูตร “A-List 

Business 2020” ส�าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

หลักสูตร “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่าง 

มืออาชีพ” ส�าหรับธุรกิจเสริมสวย หลักสูตร  

services, spas and massage, elderly care, 

startups, and more. DBD programs related to 

the services sector includes the following:

●	 Knowledge building in business 

management. This includes various workshops 

and short courses including “Smart Restaurant 

2020” specifically designed for restaurateurs, 

“A-List Business 2020” for elderly care 

providers, “Professional Beauty Business 
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“นักธุรกิจบริการมืออาชีพ” (SPE / ACM) และ

หลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นใหม่” (DNA Business 

Camp) ส�าหรับธุรกิจ SME และการจัดสัมมนา

ในหัวข้อ “อยู่เป็น 2020” ส�าหรับธุรกิจบริการ

และผู้ท่ีสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเร่ง

ปรับตัวน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้

เพ่ิมยอดขายและประสิทธิภาพธุรกิจ สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงได ้ทุกสถานการณ์ 

นอกจากน้ี ยังมีการให้ความรู้ด้านการประกอบ

ธุรกิจท่ีทันสมัยครบวงจร ต้ังแต่การเริ่มต้นธุรกิจ 

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้าน

การ เ งิ นและบัญชี  เตรี ยมพร ้ อมรั บการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผ่านเว็บไซต์ “DBD 

Academy” (http://dbdacademy.dbd.go.th) โดย

ปี 2563 มีผู้ผ่านการพัฒนาผ่านสื่อออนไลน์มาก

ถึง 17,286 ราย

●	 ส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตรา

สญัลกัษณ์ Thai SELECT เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละ

ความเชือ่มัน่ในคณุภาพมาตรฐานร้านอาหารไทย

ให้เป็นทีย่อมรบัมากขึน้ รวมทัง้ เสรมิสร้างโอกาส

ทางการตลาดแก่ร้านอาหารไทย โดยปี 2563 มี

ร้านอาหาร Thai SELECT เพิม่ขึน้ จ�านวน 207 ร้าน 

ท�าให้มีร้านอาหาร Thai SELECT รวมทั้งหมด 

987 ร้าน (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.

facebook.com/thaiselectthailand/)

Management”, “Smart Professional Entrepreneurs/

Advanced Creative Marketeers (SPE/ACM)” 

and “DNA Business Camp”, for all SME. 

Apart from workshop training, DBD also hosted 

a seminar entitled “Business Survival 2020” 

for businesses seeking solutions on how to 

quickly adapt to changing markets using new 

technology and innovation to improve business 

efficiency and to ramp up sales. DBD also 

offers online courses under its “DBD Academy” 

program available at (http://dbdacademy.dbd.

go.th), providing the most updated business 

knowledge spanning the whole gamut from 

launch of a new venture, developing business 

strategies and implementing proper accounting 

and financial management practices to enable 

businesses to address and withstand all 

challenges. In 2020, online courses offered by 

DBD, attracted over 17,286 individuals all 

satisfactorily completing the course. 

●	 Certifying Thai SELECT restaurants. 

The Thai SELECT logo symbolizes the trusted 

quality of Thai restaurants worldwide. This logo 

aims to help restaurants improve recognition 

and marketing opportunities to attract 
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customers. In 2020, over 207 restaurants were 

awarded Thai SELECT certification with the 

total number of locally approve Thai restaurant 

approaching 987 restaurants (for more 

information go to https://www.facebook.com/

thaiselectthailand/).

● DBD Genius: Best Service Business 

Model 2020 award. DBD officially hosted an 

awards ceremony for best business service 

and presented awards to 10 outstanding service 

business prototypes of the year. 

●	 มอบรางวัล DBD Genius : Best 

Service Business Model 2020 ให้แก่  

10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี ดังนี้

ReBrain กายภาพบ�าบัด
ReBrain Physical Therapy

โมเดลธุรกิจกายภาพบ�าบัดที่บ้าน
At-home Physical therapy business model

บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ากัด
Local Alike Co., Ltd.

สินค้าจากชุมชนส่งตรงถึงมือคุณ  
Community products with delivery service

บริษัท ฟายด์โฟล์ค จ�ากัด
Find Folk Co., Ltd.

บริการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
Guided tour of community organic farms

ร้านเหลาอาธีร์
Lao Rthee Restaurant

สอนท�าอาหารผ่านไลฟ์สดทาง Facebook 
Facebook live-streaming cooking tutorials 

เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม
M Melon Farm

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
Café & Bistro 

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ซิลเวอร์ เซอร์วิส จ�ากัด
Silver Security Service Co., Ltd.

บริการรักษาความปลอดภัย
Security Service Expert 

เฮลปิ้งแฮนด์เนอรส์ซิ่งโฮม  
Helping Hands Nursing Home

อาหารเพื่อสุขภาพ แบบ Delivery 
Health food with delivery service

นกน้อย นาสมบูรณ์ นาธรรมชาติ  
Noknoi Nasomboon Nadhammachart

ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนหุบเขาอินทรีย์ 
Guided tour of community  

วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่พัฒนา
Ban Tha Li Development Community 
Enterprise

ปลูกดูแลต้นไม้ป่าเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
All-round economic forestry 

บ้านแหลมโฮมสเตย์
Ban Laem Homestay 

สปาโคลนทะเล
ea mud spa 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



รายงานประจำาปี 2563   Annual Report 2020

45

และจัดท�าเคร่ืองมือทางการตลาด VLOG 
ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการต้นแบบดังกล่าว
ให้เป็นที่รู ้จักในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  
อันน�าไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ 
ธรุกจิดงักล่าว (ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่https://www.
facebook.com/Geniusservice2020/)

● เชือ่มโยงเครอืข่าย Startup กบั SME 
ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โดยการผลักดัน
ให้ Startup ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ SME 
ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินค้าและ
ขนส่ง และน�าธรุกจิทีผ่่านการคดัเลอืกมาเช่ือมต่อ
ระบบกับ Platform ของ Startup ที่เข้าร่วม
โครงการ โดยมี SME ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 
316 ราย สามารถเพิม่ยอดขายได้กว่า 12 ล้านบาท
ภายในเวลา 2 เดือน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.dbdservicexstartup.com/)

DBD also created a VLOG for all award 
winners to use as a marketing tool to Promote 
their services via varies media channels.  
This represents an instant market ing  
opportunity for all the proud winners (For more 
information go to https://www.facebook.com/
Geniusservice2020/).

● Networking opportunities between 
logistic Startups and SME under the 
concept of innovation. DBD facilitated 
business linkages between startups and SME 
to enhance business efficiency in the area of 
warehousing and logistics services. 316 SME 
participated in the project and were rewarded 
with not only technological knowledge of 
logistical management but also improved sales 
over the 2 months trial period. Results showed 
that collaboration with startup platforms under 
the project had increased SME turnover by as 
much as 12 million baht (for more information 
go to https://www.dbdservicexstartup.com/).



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

46

ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์โมเดล” 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยายธุรกิจที่สร ้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากให้กับประเทศ

และมีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง มีมูลค่าตลาด

ของธุรกิจแฟรนไชส์ต ่อปีอยู ่ที่ประมาณกว่า 

280,000 ล้านบาท มอีตัราเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 20 

ต่อปี จ�านวนแฟรนไชส์ซอร์สญัชาตไิทยในปี 2563 

มีทั้งหมดกว่า 600 กิจการ มีสาขารวมกันกว่า 

100,000 สาขา โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการ

รายใหม่ๆ ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ถึงกว่า 

15,000 - 20,000 ราย 

การด�าเนินธรุกจิ Franchise มกีารหมนุเวียน

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder) หลายฝ่าย ท�าให้เห็น

จุดแข็งของการใช้แฟรนไชส์เป็นเคร่ืองมือในการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ “สร้างงาน สร้างอาชีพ และ

สร้างรายได้” ให้กับผู ้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควดิ-19 ผ่านการส่งเสรมิให้ผูท้ีไ่ด้รบั

ผลกระทบลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์ขนาดเล็ก 

หรือกลุม่ธรุกจิสร้างอาชพี ซึง่ในวกิฤตสถานการณ์

การระบาดของโควดิ-19 กรมพฒันาธรุกจิการค้า

Franchise is a type of business expansion 

models that has considerably contributed to 

Thailand’s rising economic value. Franchising 

in Thailand has experienced a progressive 

growth with the latest data of Thai franchise 

industry’s annual market value being reported 

at THB 280,000 million, growing at a rate of 

20% a year on average. In 2020 a total number 

of Thai-national franchisors has already 

surpassed 600 with over 100,000 branches 

of all franchise brands combined. Each year 

there are approximately 15,000 - 20,000  

investors interested in purchasing a franchise 

business.

Franchising has been, among others, a  

force driven behind Thailand’s economic 

activity that involves multifaceted stakeholders, 

manifesting the potential of franchise business 

model as an effective tool to revive the 

economy again after COVID-19. The DBD’s 

“job, career and income creation” initiative 

ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business Promotion
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ได้มุ่งยกระดับมาตรฐานการค้าธรุกจิแฟรนไชส์ให้มี

ศกัยภาพ และเข้มแขง็ ใช้วกิฤต สร้างโอกาส สร้าง

ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนหลังสถานการณ์โควิด

เบาบาง โดยด�าเนินการดังนี้ 

• บ่มเพาะองค์ความรู้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส ์

  (DBD Franchise Solution) 

การบ่มเพาะให้องค์ความรู้พ้ืนฐานในการ

ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ส�าหรับผู้ประกอบการที่

สนใจหรือก�าลังเริ่มต้นขยายธุรกิจในรูปแบบ

แฟรนไชส์ ซึง่มผีูผ่้านหลกัสตูร บ่มเพาะการบรหิาร

จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) มาแล้ว

ถึง 23 รุ่น รวม 1,047 ราย และเพื่อให้สามารถ

เผยแพร่องค์ความรู ้ได้อย่างครอบคลุมจึงได้

ด�าเนินการพัฒนาบทเรียนอิเ ล็กทรอนิกส ์ 

(Courseware) การเริม่ต้นธรุกจิแฟรนไชส์ จ�านวน 

3 หลกัสตูร ประกอบด้วย ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกบั

ธรุกจิแฟรนไชส์ การสร้างธุรกจิเข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์ 

(Smart Franchisor) และการเริม่ต้นธุรกจิด้วยการ

ซื้อแฟรนไชส์ (Smart Franchisee) เพื่อเผยแพร่

องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

ผ่านระบบ e-Learning 

• ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร 

 จดัการธรุกจิแฟรนไชส์

ด�าเนินการพฒันาศกัยภาพด้านการบรหิาร

จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน ด้านการบ่มเพาะองค์ความรู้และทกัษะ

การสร้างมาตรฐานธุรกิจ รวมถึงจะมีผู้เชี่ยวชาญ

has thrown a lifeline to those affected 

economically by COVID-19. It aims to provide 

support necessary for opening a small-scale 

franchise business or any other business that 

fits their conditions. The DBD is determinedly 

working to take Thai franchise industry to new 

heights in terms of business potential and 

robustness. The DBD’s efforts to turn a 

COVID-19 crisis into an opportunity by winning 

back the confidence of investors once the 

pandemic is under control is elaborated below.

• Franchise incubation program 

 (DBD Franchise Solution)

The program’s objective is to provide the 

entrepreneurs who are interested in, or are 

already working on, expanding business as a 

franchisor with necessary basic knowledge of 

franchising. The DBD has continually offered 

B2B Franchise incubation program to 23  

batches of participants numbering 1,047 

individuals altogether. To make franchise-

related knowledge readily available to the wider 

public via e-Learning, the DBD has developed 

3 online courses consisting of (1) The Basics 

of Franchising (2) Business Expansion through 

Franchising (Smart Franchisor) and (3) Starting 

a Franchise Business (Smart Franchisee) – all 

were developed in a courseware format.
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ประเมิน วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละ

ธรุกจิ ทีส่�าคญัยงัมกีารให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงลกึ 

ณ สถานประกอบการ เป็นรายธุรกิจ เพื่อ

แนะแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับตัว วางแผน

ธรุกจิหลงัสถานการณ์โควดิเบาบาง สร้างความเชือ่มัน่

แก่นักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ขยายตลาด

และกระตุ้น GDP ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ 

จดังาน “Thailand Franchise Award 2020: 

TFA 2020” เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเพิม่สมรรถนะ

ขดีความสามารถของธรุกจิแฟรนไชส์ไทยให้สามารถ

ก้าวไปสู่การแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีการค้า

ระดับโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศในการ

มอบรางวัลให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์

• สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกจิแฟรนไชส์ 

 ในประเทศและต่างประเทศ

ภายหลังการประกาศผ่อนปรนมาตราการ

ในการป้องกัน โควิด-19 ในระยะที่ 5 กรมพัฒนา

ธรุกจิการค้า ได้ร่วมมอืกบักลุม่เซน็ทรัล จดักิจกรรม

ฟื้นเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ “แฟรนไชส์

สร้างอาชีพ 2020” เมื่อวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 

2563  ณ เซ็นทรัล พลาซา เวสเกต น�าธุรกิจ

แฟรนไชส์ท่ีผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ขนาดเล็ก

และกลาง ออกบูธแสดงธุรกิจในพื้นที่ห้าง พร้อม

เปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจสามารถเลอืกซือ้แฟรนไชส์ 

และเจรจาธรุกจิได้ทนัที ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิของ

• Improving franchise quality management  

 standards

The DBD continues to work on the 

improvement of franchise management 

capability to meet the standards criteria in 

relation to knowledge incubation and skills in 

developing franchising standards. The DBD 

also has a team of franchise experts to help 

one-on-one with each franchisor in terms of 

business analysis and assessment of their 

strengths and weaknesses. The experts team 

was also conducting on-site counseling to 

provide the owners with in-depth guidance on 

how to adapt and reshape a business plan 

that is best responsive to post-COVID 

recovery. The underlying purposes of DBD’s 

work are to secure the confidence of investors 

in and outside of Thailand, to explore and 

capture new markets, and to accelerate 

Thailand’s GDP.

The DBD in collaboration with EXIM 

Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, 

and Franchise and License Association hosted 

“Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020” 

event to support, promote and improve the 

capabilities of Thai franchisors to be even more 

competitive both at home and on the global 

stage. This is the country’s first event that gave 

out awards to franchise businesses.

• Expanding business opportunities of  

 Thai franchise brands both at home and  

 to the international level

After the announcement of 5th phase of 

COVID-19 easing restrictions, the DBD in 

collaboration with Central Group held a special 

event “Career-Boosting through Franchising 
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ประเทศให้เตบิโตฝ่าวกิฤตโควิด-19 ซึง่เหมาะส�าหรบั

ผู้ทีไ่ม่เคยมธีรุกจิเป็นของตนเองมาก่อน ผูมี้รายได้

น้อย ผูว่้างงาน หรอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤต

โควิด-19 ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยตัวเอง 

ลดความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ ท�าให้สามารถ

ประกอบอาชีพได้ทันที

รวมท้ังยังสร้างโอกาสทางการตลาดแก่

ธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างทักษะประสบการณ์ใน

การน�าเสนอธุรกิจ การอบรมเข ้มข ้นแบบ 

Boothcamp ในการพัฒนาทักษะและฝึกฝน

กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ Action 

Learning การฝึกน�าเสนอธุรกิจรูปแบบ Pitching 

รวมทั้งมีกิจกรรม Business Matching แบบ

ออนไลน์กับนักลงทุนจากประเทศ CLMV เพื่อ

สร้างโอกาสให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้ขยายตลาด

ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับวิถี New Normal ในปัจจุบัน 

เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน 

2020” at Central Plaza Westgate on August 

20 - 25, 2020, in which the small- and medium-
sized franchise chains already taking the DBD’s 
incubation courses were there to showcase 
their brands and discuss business deals with 
individuals who interested in buying a franchise. 
Aiming at stimulating the economy in the midst 
of COVID-19 crisis, the event is suitable for 
many including those who have never owned 
any business, low-income earners, the 
unemployed or the COVID-19 affected group 
- they could start business on their own with 
minimized risk and ready-made business 
operation system.

The DBD’s franchise promotion efforts 
also include creating new business opportunities 
for franchisors, improving franchisors’ business 
presentation skills, offering Boothcamp-style 
seminars to enhance franchisors’ skills and 
strategies that could help take their brands 
global through Action Learning, training 
franchisors on how to do business pitching, 
and arranging an online business matching 
program to bring Thai franchisors into contact 
with investors from CLMV countries. The DBD 
is hoping to see Thai-national franchise chains 
get stronger and grow sustainably beyond 
national borders in line with the latest New 
Normal way of life.
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Smart โชวห่วย
Smart Shohuay

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นหน่วยธุรกิจที่มี

ความส�าคญัต่อกระบวนการขับเคลือ่นและพฒันา

เศรษฐกิจของสังคมและประเทศในภาพรวม 

เนื่องจากก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น

ร้อยละ 16 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ส่งผลให้มีการจ้างงานมากกว่า 3.7 ล้านราย 

โดยธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิมประเภทสินค้า

อุปโภคบริโภค ท่ีเรียกว่าร้านค้าโชวห่วย รวมถึง

ร้านค้าชมุชนมีการกระจายตวัครอบคลมุกว่า 4 แสน

แห่งทั่วประเทศ อีกท้ังยังมีบทบาทในการเป็น

แหล่งรวบรวมและจุดอ�านวยความสะดวก

ด้านสนิค้าอุปโภคบรโิภคในชมุชน ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปซื้อสินค้านอกพื้นที่ ตลอดจน

ท�าหน้าท่ีเป็นช่องทางการกระจายสินค้าของ

ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า SME และ 

OTOP ในแต่ละท้องถิน่ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่

ที่จะต้องช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยให้สามารถ

แข่งขนัได้และมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

เพื่อให้ร้านค้าโชวห่วยสามารถเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ในฐานะหน่วยงาน

ที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและยกระดับธุรกิจ 

SME และกจิการท้องถิน่ จงึมุง่มัน่พฒันาร้านค้าส่ง

Wholesale and retail sector have 

collectively been playing an integral role in 

driving forward local and national economy. 

The sector’s value accounts for 16 % of the 

national GDP and employs over 3.7 million 

people. In Thailand , there are over 400,000 

mom-and-pop stores or as we know them as 

community outlets or Shohuay selling consumer 

goods nat ionwide. These smal l-scale 

businesses also play an important role of 

providing consumer products and facilitating 

economic activities They also enable consumers 

to save transportation cost to purchase 

products. They also have function as a 

distribution channel of local products made by 

SME and OTOP producers. This highlights the 

need to help small-scale mom-and-pop store 

businesses to be competitive and have efficient 

management systems in place to keep them 

continuing their functions as the community’s 

economic activity center.

Being tasked with promoting SME and 

community business and guiding them to new 
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ค้าปลกีทัว่ประเทศ สูก่ารเป็น Smart โชวห่วย โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาและให้ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการร้านค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การเสีย

ภาษีเงินได้ ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหารจัดการร้านค้า รวมถึงจัดกิจกรรม

เช่ือมโยงทางการตลาดและสนับสนุนให้ร้านค้า

โชวห่วยมีบริการเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อให้ร้านค้า

โชวห่วยไทยมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยได้

ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า 

 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลเพือ่ 

 บรหิารร้านค้าปลกียคุใหม่สู ่Smart โชวห่วย  

 (ส�าหรบัร้านค้าขนาดเลก็) 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

พันธมิตร จัดท�าหลักสูตรการปรับภาพลักษณ์

ร้านค้า ส�าหรบักลุม่นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 

เพื่อพัฒนาทีมพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าและ

ลงพื้นที่พัฒนาร ้านค ้าโชวห ่วยทั่วประเทศ 

นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ 

ผูผ้ลติและผู้แทนจ�าหน่ายรายใหญ่ สมาคมการค้าส่ง- 

ปลีกไทย สถาบันการเงิน ส�านักงานพัฒนา

เศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA) และสมาคมอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ไทย ปรบัภาพลกัษณ์และให้ค�าปรกึษา

แก่ร้านค้าในด้านการบริหารจัดการและการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารร้านค้าด้วย โดยมี

ร้านค้าโชวห่วยผ่านการพฒันา จ�านวน 7,192 ร้านค้า 

และปรับภาพลกัษณ์ร้านค้า จ�านวน 2,500 ร้านค้า

ทั่วประเทศ

2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 

 ร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ 

 (ส�าหรบัร้านค้าขนาดกลาง - ใหญ่)

ยกระดับมาตรฐานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

ทัว่ประเทศให้สามารถแข่งขนัได้ โดยการบ่มเพาะ

องค์ความรูแ้ละศกึษาดูงานในสถานประกอบการ

heights, the Department of Business 

Development (DBD) is determined to turn non-

corporate wholesalers and retailers nationwide 

into Smart Shohuay, particularly through 

capacity building by educating them about 

store management, inventory management 

and income tax, and encourage them to use 

new technology in managing their businesses. 

The DBD has also hosted marketing networking 

events and introduced to grocers the add-on 

services that they can offer to customers to 

earn extra income. To ensure that the grocers 

stay strong and continues to be a key driving 

force in the development of Thailand’s local 

economy, the DBD has focused its work on 

the following aspects.

1. Improving shop management system and  

 promoting the use of technology and  

 database to turn old-style grocers  

 (small-sized) into Smart Shohuay 

In col laboration with educational 

institutions and its alliances, the DBD has 

developed curriculum regarding store 

improvement for college students or any 

interested individuals, aiming at building a team 

specializing in improving grocery shop layouts/

shopfronts and capable of doing on-site 

makeover at each store all over the country. 

The DBD has teamed up with modern trade 

chains, large-scale producers and distributors, 

Thai Wholesale & Retail Trade Association, 

financial institutions, Digital Economy Promotion 

Agency (DEPA), and The Association of Thai 

Software Industry to work on the makeover of 

grocers and provide them with management 

consulting solutions as well as the advice on 
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ค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ รวมถึงมีการลงพื้นที่

ให้ค�าปรึกษาเชงิลกึ ณ สถานประกอบการเป็นราย

ธรุกจิ 3 ครัง้ ซึง่ผูป้ระกอบการจะร่วมกบัทีป่รกึษา

ในการวินิจฉัยปัญหาของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ

ส�าคัญคือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่ง

ค้าปลีก ทั้ง 8 หมวด ได้แก่ การก�าหนดทิศทาง

ของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ลูกค้าและการตลาด 

การบริหารจัดการข้อมลู การบรหิารจดัการพนักงาน 

การบริหารจดัการหลงัร้านและการขนส่ง การบรหิาร

จัดการหน้าร้าน สุขอนามัยและความปลอดภัย 

และผลลัพธ์ของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จากนั้น จะมี

การเลือกหมวดที่ต้องการพัฒนาเชิงลึก 2 หมวด 

และจะมีการก�าหนดเป้าหมายและวางแผนเชิง 

กลยุทธ์ที่สามารถท�าได้จริง ซึ่งจะท�าให้ร้านค้าส่ง

ค้าปลีก มี Solution ในการแก้ปัญหา ที่น�าไป 

ปรบัใช้ได้ในบรบิทของตนเองและสามารถเตบิโต

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. การเช่ือมโยงเครอืข่ายและสร้างโอกาสทาง 

 ธรุกิจให้กับธรุกจิค้าส่งค้าปลกี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายใต้ชื่อ

กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 6 

“ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน” ณ ร้านค้าส่งค้าปลีก

ท่ัวประเทศ ระหว่างวนัพธุที ่12 สงิหาคม - วนัพธุที่ 

30 กันยายน 2563 โดยร่วมกับส�านักงาน 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ

สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย เพื่อแสดงพลังของ

ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศในการช่วยเหลือ

ผู้บริโภคในยามวิกฤติ ย�้าจุดยืนในการอยู่เคียงคู่

how to apply technology to better manage the 

stores. Currently the number of grocers 

completing the DBD’s development sessions 

is 7,192. 2,500 stores nationwide were 

provided with makeover service.

2. Improving wholesalers’ and retailers’  

 competitiveness by emhancing the  

 management standards (for mid- and  

 large-sized stores)

Higher management standards of 

countrywide wholesalers and retailers were 

achieved through an incubation program - 

wholesale/retail operators were taken on a tour 

of the shops with high management standard 

and received in-depth counseling support 

when the DBD’s advisor team visited the 

businesses at their locations(3 times). The team 

together with the businesses themselves would 

analyze business problems using 8 criteria of 

quality standard for wholesale/retail trade as 

a tool:- (1) direction of wholesale/retail business 

(2) customers and marketing (3) information 

management (4) staff management (5) back 

office management and transportation (6) 

shopfront management (7) hygienic and safety 

practices (8) outcome of business operation. 

Out of these, each wholesaler or retailer would 

then be able to choose 2 categories that they 

would like to get in-depth consulting support 

and improvement. The operators would work 

with the DBD’s team to set their business 

goals and develop a pragmatic strategic plan 

and solutions that fit into each business’s 

context and makes their business grow 

sustainably. 
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ชุมชน มีการลดราคาสูงสุดกว่าร ้อยละ 50 

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

และสร้างเครอืข่ายระหว่างร้านค้าส่งค้าปลกี สนิค้า

ชุมชนและสินค้า OTOP ทั่วประเทศ  

4. สมาร์ทโชวห่วยเดลเิวอร่ี 

ด�าเนนิการสร้างแพลตฟอร์มร้านค้าโชวห่วย 

ให้ประชาชนสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยท่ีมี

บริการส่งสินค้าถึงบ้านทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร

ได้แก่ ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ ส�านกังาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และส�านักงาน

พฒันารฐับาลดจิทิลั (DGA) ซึง่ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบร้านค้าได้ที่ https://สมาร์ทโชวห่วย

เดลเิวอรี.่moc.go.th และ Line Chatbot ของ DGA 

(@dgachatbot) ปัจจุบัน มีร้านค้าอยู่บนเว็บไซต์

ทั้งหมด 37,907 ร้านค้าและมีบริการส่ง 1,606 

ร้านค้า

3. Fostering networking and creating 
business opportunities for wholesalers/
retailers

In collaboration with the National Village 
and Urban Community Fund Office and the 
Thai Wholesale & Retail Trade Association, the 
DBD hosted a marketing event titled MOC’s 
Lot 6 Discount for People “Buy right things 
easily, Close to Your Home” at wholesale 
and retail shops countrywide between August 
12 and September 30, 2020. Goods sold in 
this event were on discount up to 50%, 
manifesting the united power of wholesalers 
and retailers in helping consumers during the 
crisis and reiterating the stance that they will 
always be by the community’s side. The DBD 
has also fostered networking across different 
sectors, that is wholesalers/retailers, community 
products and OTOP producers.

4. Smart Shohuay Delivery

In collaboration with its strategic alliances, 
i.e. Office of the Permanent Secretary of 
Ministry of Commerce, Trade Policy and 
Strategy Office, and Digital Government 
Development Agency (DGA), the DBD started 
a new project to create a grocers platform 
where people can search to find lists of grocers 
nationwide, including those offering home 
delivery service. This project is in line with 
COVID-19 measures aiming to keep the virus 
transmission in check. These lists of grocers 
are available at https://สมาร์ทโชวห่วยเดลเิวอรี.่
moc.go.th, and Line Chatbot of DGA (@
dgachatbot). Currently, there are 37,907 
grocery shops listed on the platform with 1,606 
shops offering delivery service.
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เชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย  
OTOP Select   
Networking Facilitation 
to Broaden OTOP Select Products’ Distribution Channels

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายต่อยอด
ในการส่งเสริมผลติภัณฑ์ชมุชนท่ีมีความหลากหลาย 
และมีตลาดกลุ ่ม เป ้ าหมายที่ แตกต ่าง กัน  
ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ที่มี
ศกัยภาพและความพร้อมในการจ�าหน่าย ภายใต้
ชื่อ “OTOP Select” โดยเน้นการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์
ความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภคยคุใหม่ แต่ยงัคงไว้
ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน 
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
สูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) 
ให้เติบโตอย่างมั่นคง ภายใต้แนวทาง “พัฒนา 
ส่งเสริม ต่อยอด” 

ผลิตภัณฑ์ “OTOP Select” แบ่งออกเป็น  
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม 

(กินดี : eat well) (๒) ของใช้ ของตกแต่ง และของ

ที่ระลึก (อยู่ดี : live well) (๓) ผ้าและเคร่ือง 

แต่งกาย (สวยดี : look well) และ (4) สมุนไพร

ทีไ่ม่ใช่อาหาร (ดดีู : dress well) ทีไ่ด้รับการคดัสรร

จากพนัธมติร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญในการดู

The Department of Business Development 

(DBD) has a policy to leverage its precedent 

efforts to promote many and various community 

products catering to different customer 

segments. This has been carried out through 

the selection of 3-to-5-star OTOP brands and 

manufacturers with potential in term of 

production capacity to meet growing demand 

of the captured market. The products that 

pass the DBD’s selection process will be 

rebranded as “OTOP Select”. The basis of 

the DBD’s selection for OTOP Select 

encompasses the following attributes:- 

creativity and modernity of the product, ability 

to satisfy demands of new-age customers, 

preservation of unique identity and traditional 

wisdom, and the ability to create jobs and 

income for residents within the community of 

each OTOP maker. This policy of the DBD is 
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ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าและส่งออก 

มาร่วมคดัสรรสนิค้า OTOP 3-5 ดาว ทีม่มีาตรฐาน

และคุณภาพพร้อมกระจายสู่แหล่งจ�าหน่าย ซึ่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพัฒนายกระดับ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริม

ศกัยภาพด้านการตลาดและการน�าเสนอผลิตภณัฑ์

เข้าสู่ช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์ให้แก่

ผู ้ประกอบการในรูปแบบการให้ค�าปรึกษาโดย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบรายต่อราย ทั้งด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดออฟไลน์

และออนไลน์ เพื่อให้สามารถส่งเสริมพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ตรงความต้องการของตลาดยุค

ปัจจบัุน พร้อมต่อยอดเชือ่มโยงผลติภณัฑ์ OTOP 

Select เข้าสู่ช่องทางการตลาด โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานพนัธมติรทีเ่ป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายท่ีมีความพร้อม

ด้านการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกจิ 

ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 

Trade) (2) กลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(Trader/Buyer) ครอบคลุม 4 ภูมิภาค เช่น ร้าน

ขายของฝากของทีร่ะลกึในจงัหวดั ร้านค้าในแหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชน (3) กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ เช่น kingpower.com taihaitao.com  

JD Central.com thehubthailand.biz เป็นต้น  

นบัเป็นการเปิดโอกาสให้ผลติภณัฑ์ชมุชนสามารถ

กระจายเข้าสูแ่หล่งจ�าหน่ายและการขยายช่องทาง 

การตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย 

ผู้จัดจ�าหน่ายท่ีมีความเข้าใจความต้องการของ 

ผูซ้ือ้ เป็นผูต้ดัสนิใจในการเลอืกผลติภณัฑ์โดยตรง 

ท�าให้สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 

steering the community industry toward 

sustainable growth of local economy under 

the concept of “Development, Promotion, 

Spin-Off” 

OTOP Select is divided into 4 product 

categories as follows: (1) food and beverages 

(eat well), (2) appliances, decorating items and 

souvenirs (live well), (3) clothing and accessories 

(look well), and (4) non-edible herbal products 

(dress well). The DBD has invited its alliances 

- all being experts in overseeing the standards 

of industrial products for commercial purpose 

and export - to engage in the 3-to-5-star OTOP 

selection process to ensure that the selected 

brands reach the set standards and quality 

and are ready to sell in a broader market. The 

major aspects of OTOP Select promotion 

include product value addition, marketing 

potential enhancement and the securing of 

both offline and online marketing channels for 

OTOP Select products. To ensure that its 

efforts put into the development of OTOP Select 

hit the sweet spot of today’s demands of the 

market, the DBD has provided one-on-one 

consulting support in the area of product 

development and offline and online marketing. 

The DBD working in collaboration with its 

alliances that are leading distributors fully 
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equipped with marketing resources has guided 

OTOP Select manufacturers to explore new 

marketing channels. These allied distributors 

are from 3 business groups as follows: (1) 

Modern Trade (2) traders/buyers of community 

products covering 4 geographical regions e.g. 

souvenir shops located in provinces, community 

shops in tourist destinations, and (3) online 

shopping platforms e.g. kingpower.com, 

taihaitao.com, JD Central.com, thehubthailand.

biz. This presented a golden opportunity for 

community products to establish their 

presence in a wider range of distribution 

channels. Since these distributors have a good 

understanding in consumers’ taste and 

preferences, the products that they have hand-

picked to be on their shelves are likely to sell.

The promotion of OTOP Select products 

also includes the activity and campaigns to 

raise the awareness and popularity of 

community products, especially among new 

generation consumers, using various social 

media tools e.g. Facebook, YouTube to increase 

product visibility. All this manifests another 

successful step in the development of local 

economy toward sustainable robustness that 

will bring income and wealth to thecommunity.

นอกจากนี ้ยงัมกีารสร้างการรบัรูแ้ละกระตุน้

ให้ผู ้บริโภคเกิดความนิยมในผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select ผ่าน

ช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook 

Youtube ท�าให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู ้จัก

แพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ได้เพิ่มขึ้น 

ซึ่งนับเป็นอีกขั้นหน่ึงความส�าเร็จของการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

น�าไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่งคั่งในชุมชนต่อไป https://bit.ly/3mGrc6v



รายงานประจำาปี 2563   Annual Report 2020

57

ปี 2563 นบัว่าเป็นปีท่ีมคีวามท้าทายอย่างยิง่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ท�าให้ธุรกิจต้องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงเพื่อเอาตัวรอด อย่างไรก็ตาม 
โอกาสที่เกิดข้ึนจากวิกฤตน้ีคือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท�าให้ 
ผู ้บริโภคหลีกเลี่ยงที่จะไปจับจ่ายใช้สอยใน 
ห้างสรรพสินค้า และหันมาซ้ือสินค้าและบริการ
ในช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น กลายเป็น 
ความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่เกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณ์น้ี จากสถิติพบว่าระหว่างเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 แพลตฟอร ์ม 
ชอปป้ิงออนไลน์ชัน้น�าต่างมยีอดการเข้าใช้บรกิาร
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการ 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก อนัได้แก่ กลุม่เกษตรกร
และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ยัง
ขาดความเชี่ยวชาญหรือความคุ้นเคยในการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ท�าให้ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
กรมฯ จึงมุ่งมั่นเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ช่องทาง 
การค้าออนไลน์เป็นกลยทุธ์หลกั เพือ่ขยายตลาด
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน โดยในปี 2563 กรมฯ ได้ปรับรูปแบบ
แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใน 
ช่องทางการค้าออนไลน์ ดังนี้

1. e-Commerce Inspiration สร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของช่องทางการค้า
ออนไลน์ ในฐานะทีเ่ป็นโอกาสในการขยายตลาด
และเข ้า ถึงกลุ ่มผู ้บริ โภค พร ้อมรับมือกับ 

The year 2020 is a tremendously 
challenging period due to the outbreak of 
coronavirus disease (COVID-19), creating for 
a major blow to the business sector like never 
before and, as a result, hustling all commercial 
players to adapt to this crisis for survival. On 
the bright side this plight gives rise to an 
opportunity which ties in with an abrupt  
change in consumer behavior following the 
government’s social distancing campaign. 
During the vigorous implementation of this 
campaign, people avoided visiting malls and 
department stores and chose to shop online 
rather than in stores, leading to the society’s 
new sense of normality called ‘New Normal’. 
According to the statistics, the number of 
online purchases made on the leading internet 
shopping platforms between March to May 
2020 has increased significantly.

 The Department of Bus iness 
Development (DBD) is tasked with supporting 
and promoting local economy, key entities of 
which are agriculturists and community SMEs. 
Both sectors may find it difficult to adapt in 
the wake of this crisis, largely due to their lack 
of skills or familiarities in business-oriented 
technologies and innovations. To help them 
out of the crisis, the DBD has thus decided 
to use e-Commerce as a key strategic tool for 
them to capture new market and be better 
responsive to consumer demands. In 2020, 
the DBD has made certain changes in the 
tactics used to promote e-Commerce among 
SMEs as elaborated below.

“e-Commerce” New Normal New Digital

วิถีใหม่สู่โลกการค้าออนไลน์

“e-Commerce” New Normal New Digital
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ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยการพัฒนา 
องค์ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ 
เช่น การน�าเสนอผลติภณัฑ์ การจดัท�าบรรจภุณัฑ์ 
และการบริหารร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ผ่านกจิกรรม
สมัมนาเชงิปฏบิติัการจ�านวน 52 ครัง้ ทัว่ประเทศ
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 8,985 ราย

2. e-Commerce Boost-up กระตุน้ตลาด 
เพิ่มยอดขายด้วยการจัดงาน Thailand Online 
Mega Sale โดยมียอดขาย จ�านวน 6.4 ล้านบาท 
และ งาน Thailand e-Commerce Hackathon ที่
มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แสดง
นวตักรรม และให้ค�าปรกึษาในการประกอบธรุกิจ
ออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 1,689 ราย

3. e-Commerce Collaboration จับมือ
กบัหน่วยงานพันธมติร เพือ่ร่วมกนัสร้างเครอืข่าย
ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น แพลตฟอร์ม
ตลาดกลางพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ชัน้น�า Lazada 
Shopee JD Central โดยมีร้านค้า จ�านวน 270 
ร้านค้า       

4. e-Commerce Trust and Security 
สร้างความมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์เพือ่ให้ได้รบัความเชือ่ถอืจากผูบ้รโิภค 
ผ่านการจดเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) และ
เคร่ืองหมายรับรองความน่าเชือ่ถือ (DBD Verified) 
ซึง่มีร้านค้าได้รบัเครือ่งหมายแล้วจ�านวน 69,688 
ราย (31 ตุลาคม 2563)

1. e-Commerce Inspiration. To raise 
awareness of the opportunity that e-Commerce 
presents so that business operators could 
expand their market base, boost customer 
reach and ingeniously handle any shifts in 
situations, the DBD organize activities involving 
the building of e-Commerce-related knowledge 
e.g. product presentation, packaging, online 
shop management, etc. through workshop 
seminars held altogether 52 times countrywide 
with 8,985 attending business operators.

2. e-Commerce Boost-up. To stir the 
market and increase sales, the DBD hosted 2 
events: Thailand Online Mega Sale (total sales 
at the end of the event reaching THB 6.4 
million) and Thailand e-Commerce Hackathon. 
In both events (with 1,689 visitors) there were 
activities to enhance business operators’ 
potential, showcasing of innovations, and 
e-Commerce counseling.

3. e-Commerce Col laborat ion.  
To support business operators, e-Commerce 
networks have been forged through the 
collaboration between the DBD and its allied 
parties of leading e-Marketplace platforms e.g. 
Lazada, Shopee, and JD Central. The number 
of online shops joining these platforms are 
270.
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โลกในยุคหลังโควิด (Post-COVID) จะเป็น
โลกของการค้าออนไลน์ทีม่วิีถชีวีติใหม่เป็นตวัตัง้ต้น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความพร้อมเดินหน้า
ท�างานเชิงรุกให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลง  
ด้วยศกัยภาพของบุคลากร คนรุน่ใหม่ หวัใจ Digital 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันขับเคล่ือน
ธุรกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

4. e-Commerce Trust and Security.  
To secure consumers’ trust, the identity of 
each e-Commerce sellers is validated through 
DBD Registered and DBD Verified trustmarks. 
At present, over 70,000 sellers are granted to 
use these marks. The number of sellers being 
granted to use these marks are 69,688 (data 
as of October 31, 2020).

The post-COVID world will be one where 
people’s new way of life is closely integrated 
with online transactions. Fully staffed by digital-
minded new generation, the DBD is poised to 
move forward in sync with the changing world 
and be in the forefront to steer the national 
economy to the sustainable economic growth.
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เปิดโอกาส SME 
เข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 
Thai SMEs and Their Easier Access 
to Business Security 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้าได ้ก�ากับดูแล 

พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ. 2558 

ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

สามารถเข้าถงึแหล่งเงินทนุได้ง่ายขึน้ เป็นการเพิม่

โอกาสในการน�าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน 

โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถน�าทรพัย์สนิ

ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการช�าระหนี้

โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สนิ ท�าให้

ผู ้ประกอบการยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นได้ต่อไป 

เป็นการลดข้อจ�ากัดในการขอสินเชื่อกับสถาบัน

การเงิน โดยทรัพย์สินที่น�ามาเป็นหลักประกันได้ 

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ คือ 

(1) กิจการ (2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิการเช่า 

ลูกหนี้การค้า (3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ 

(4) อสงัหารมิทรัพย์ เฉพาะกรณทีีผู้่ให้หลกัประกนั

ประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง (5) ทรพัย์สนิ

ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

The Business Security Act B.E. 2558 

(2015) is under the administration of the 

Department of Business Development (DBD) 

and the purpose of the said law is to provide 

Thai SMEs easier access to working capital 

using a registered property for collateral 

payment. The property that the law permits 

its use as collateral payment must have 

economic value and could be movable or 

immovable. The above law has eased the 

restrictions in obtaining loans from financial 

institutions in such a way that the collateral 

property physically remains under the security 

provider possession, meaning that the security 

provider could continue the use of their 

collateral property. The property that the law 

allows for securing a loan is divided into six 

categories as follows:- (1) Business (2) Claim, 

such as, leasehold or account receivable  
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(3) Movable property used by the security 

provider in business operation, such as, 

inventory, or raw materials used in the 

manufacture of goods (4) Immovable property, 

where the security provider operates directly 

in real estate business (5) intellectual property 

e.g copyright, trademark, and (6) Other 

property prescribed under Minister ial 

Regulations. The Ministry of Commerce has 

issued the Ministerial Regulation - as officially 

published in the Government Gazette dated 

November 5, 2018 - permitting the use of 

specific perennial trees as business security.

In 2019 the DBD, in collaboration with 

the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives, has been successful in pushing 

the use of perennial trees as collateral in 4 

provinces, i.e. Suphan Buri, Uthai Thani, 

Phitsanulok, and Ang Thong, with the 

underlying purpose of promoting the planting 

of perennial trees on the farmers’ own land 

whereas these trees could be readily put to 

good use as collateral when needed without 

cutting them down. The Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives is the first 

banking institution offering 4 farmers the loans 

backed by perennial trees with details as 

shown below.

1) Miss Pranee Namjaidee from 

Amphoe Song Phi Nong, Suphan Buri 

province, number of collateral trees: 44 

(tamarind, hog plum, neem, Diospyros 

ebenum, ivory, bombax, santol, iron wood, 

etc.), loan facility: THB 115,000. 

2) Mrs. Somsri On-ouam from Amphoe 

Nong Chang, Uthai Thani province, number 

(6) ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

ซึง่กระทรวงพาณชิย์ ออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ 

ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ 

โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2561 

การด�าเนนิการในปี 2562 กรมพฒันาธรุกจิ

การค้า ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ปฏิบัติการขับเคล่ือนการใช้ 

ไม้ยนืต้นเป็นหลกัประกนั ในพืน้ที ่4 จงัหวดั ได้แก่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลกและ

อ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น

บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง และใช้ประโยชน์

จากไม้ยนืต้นทีป่ลูกเพ่ือเป็นหลกัประกันในการขอ

สินเชื่อ โดยต้นไม้ยังคงเติบโตได้ต่อไปและสร้าง

มูลค่าขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องตัดต้นไม้ขาย 

ซึง่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เป็นธนาคารแรกที่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน 

โดยมีเกษตรกร จ�านวน 4 ราย ได้แก่ 

1) นางสาวปราณี น�้าใจดี สองพี่น้อง/ 

สพุรรณบรุ ีจ�านวนต้นไม้ทีน่�ามาเป็นหลกัประกนั 

44 ต้น วงเงินค�้าประกัน 115,000 บาท ได้แก่ 

ต้นมะขาม มะกอกป่า สะเดา ตะโก โมกมนั งิว้ป่า 

กระท้อน ไม้แดง ฯลฯ 

2) นางสมศรี อ่อนอ่วม หนองฉาง/

อุทัยธานี จ�านวนต้นไม้ที่น�ามาเป็นหลักประกัน 

12 ต้น วงเงินค�้าประกัน 282,500 บาท ได้แก่  

ต้นยาง แดง ประดู่ป่า มะหาด พะยอม ฯลฯ

3) นายอนุเชษ จินตนา หนองฉาง/

อุทัยธานี จ�านวนต้นไม้ที่น�ามาเป็นหลักประกัน 

18 ต้น วงเงินค�้าประกัน 238,000 บาท ได้แก่ 

ต้นยาง เสลา พะยอม ฯลฯ 

4) นายสุเทพ พลสิงห์ บางกระทุ ่ม/

พิษณุโลก จ�านวนต้นไม้ที่น�ามาเป็นหลักประกัน 

7 ต้น วงเงินค�้าประกัน 36,500 บาท ได้แก่ 

ต้นมะม่วง ยาง 
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ปัจจุ บัน (วันที่  30 กันยายน 2563) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดทะเบียนไม้ยืนต้น

เป็นหลกัประกนัแล้ว จ�านวน 111,365 ต้น จ�านวน

วงเงินค�้าประกัน 132 ล้านบาท โดยไม้ส่วนใหญ่

เป็นไม้ประเภท ไม้สัก ไม้สกลุยาง มะขาม มะกอกป่า 

สะเดา ตะโก โมกมัน งิ้วป่า มะเกลือ ยอป่า  

ไม้แดง นอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรทีร่บัไม้ยนืต้นเป็นหลกัประกัน

แล้ว ยังมีผู ้รับหลักประกันโดยใช ้ไม ้ยืนต ้น

เป็นหลักประกันแล้ว จ�านวน 6 ราย โดยผู้รับ

หลักประกัน ท่ีรับไม ้ยืนต ้นส ่ วนใหญ ่ เป ็น 

ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อ 

รายย่อยอเนกประสงค์ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 

บาท/ราย) และพิโกพลัส (สินเชื่อรายย่อย

อเนกประสงค์ วงเงินกูไ้ม่เกนิ 100,000 บาท /ราย) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผลักดันให้ 

“ธรุกิจฟู้ดทรคั” (Food Truck Mart) เป็นหลกัประกัน 

ทางธุรกิจประเภทกิจการ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึง

แหล่งเงนิทุนได้ง่ายมากยิง่ขึน้ เบ้ืองต้น สถาบนัการเงนิ

รายย่อย ได้มีการรับกิจการ เป็นหลักประกัน 

ทางธรุกจิแล้ว ส่วนสถาบนัการเงนิรายใหญ่ก�าลงั

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับกิจการเป็น 

หลักประกันทางธุรกิจต่อไป โดยมีผู้น�ากิจการมา

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 

จ�านวน 6,364 กจิการ มลูค่ารวมกว่า 737 ล้านบาท 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) และจากข้อมูล

สถิติพบว่า มีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคทั่วประเทศ 

2,500 ราย มูลค่าทางเศรษฐกจิกว่า 2,600 ล้านบาท 

of collateral trees: 12 (yang, iron wood, 

Burmese ebony, monkey jack, white meranti, 

etc.), loan facility: THB 282,500

3) Mr. Anuchet Jintana from Amphoe 

Nong Chang, Uthai Thani province, number 

of collateral trees: 18 (yang, Thai bungor, 

white meranti, etc.), loan facility: THB 238,000

4) Mr. Suthep Polsingha from Amphoe 

Bang Krathum, Phitsanulok province, number 

of collateral trees: 7 (mango, yang), loan 

facility: THB 36,500

According to the latest information 

(September 30, 2020), the number of 

perennial trees being registered as collateral 

with the DBD is 111,365 - mostly, teak, 

yang-family trees, tamarind, hog plum, neem, 

D iospyros ebenum, i vo ry ,  bombax , 

Diospyros mollis, Morinda eliptica, and iron 

wood - The amount that the property placed 

as security THB 132 million in all loan facilities 

combined. The other 6 security receiver 

besides the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives that have accepted perennial 

trees as collateral are mostly either pico-finance 

operator (multi-purpose, personal loan 

facility of up to THB 50,000 / person) or 

pico-plus operator (multi-purpose, personal 

loan facility of up to THB 100,000 / person). 

To help food truck owners have an easier 

access to working capital, the DBD has made 

Food Truck Mart be a business in which its 

proprietary right can be legally put up as loan 

collateral. For a start, some microfinance 

institutions have already approved loans 

backed by Food Truck Mart business while 
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อตัราการเตบิโตของธรุกจิเฉลีย่ 20% ต่อปี ใช้เงนิ

ลงทนุ (รถใหม่) เริม่ต้นประมาณ 5 แสน - 1 ล้านบาท 

รายได้เฉลีย่ต่อคนัต่อปีประมาณ 1,056,000 บาท 

(4,000 บาท / 22 วัน / 12 เดือน)

the conglomerate financial institutions are now 

in the process of consideration to officially 

approve its use as collateral. According to the 

latest information (as of October 31, 2020), 

6,364 entrepreneurs establishments have been 

registered as business collateral, worth THB 

737 million in total. The latest statistics reveal 

that there are 2,500 Food Truck Mart operators 

countrywide, representing THB 2,600 million 

in economic value and growing at a rate of 

20% a year. To start this business the operator 

basically needs to invest approximately THB 

500,000 to 1 million upfront (in case of buying 

a new truck) and the average income per truck 

per year is THB 1,056,000 (THB 4,000/22 

days/12 months).



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

64

Digital Accounting Firm 
Digital Accounting Firm

อีกก้าวในความส�าเรจ็ของกรมพฒันาธรุกจิ

การค้า นัน่คอืการส่งเสรมิธรุกจิบรกิารวชิาชพีบญัชี 

ซึ่งถือเป็น Service Provider ที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งใน Chain ของการท�าธุรกิจภายใต้บริบท

ของประเทศ เน่ืองจากธรุกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้านการจัดท�าบัญช ี

และรายงานทางการเงินจากส�านักงานบัญชี ซึ่ง

แนวทางท่ีกรมพฒันาธรุกจิได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ต้น

คือการรับรองคุณภาพให้แก่ส�านักงานบัญชี

ที่มีการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

จนเป็นที่รู ้จักในวงกว้างภายใต้ชื่อที่เรียกว่า 

“ส�านักงานบัญชีคุณภาพ” และเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการก่อตั้งสมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ  

ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนภาครัฐฯ  

โดยเฉพาะกรมพฒันาธรุกจิการค้า ในการเป็นสือ่กลาง 

เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมถึง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีบริหารซ่ึงเป็น 

พืน้ฐานส�าคญัในการท�าธรุกจิไปยงัผูป้ระกอบการ 

SME 

เมือ่การเข้ามาของเทคโนโลยดิีจิทลั ส่งผลให้

ธรุกจิต่างๆ ต้องปรบัตวั ส�าหรบัธรุกจิส�านกังานบญัชี

นอกจากจะต้องปรับตัวแล้ว จะต้องเป็นผู้น�า 

ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ

One of the success story of the 

Department of Business Development (DBD) 

is in the promotion of Thai accountancy 

services. In view of Thailand’s commercial 

context, providers of accounting services are 

collectively a very important link in a business 

chain because most small- and mid-sized 

commercial ventures have commissioned 

accounting firms to do bookkeeping and 

prepare their financial statements. The 

approach to promoting Thai accountancy 

services that the DBD has adopted from the 

outset focuses mainly on the provision of 

quality assurance certification to accounting 

firms whose operation process and business 

practices conform to the quality standards 

criteria established by the DBD. Any firm 

passing the DBD’s quality assurance would 

be recognized as a “certified accounting 

firm”. All this has later led to the founding of 

Association of Certified Thai Accounting 

Practices. Playing a prominent role in supporting 

work of the state agencies, especially the DBD, 

the association acts as communication channel 

between the DBD, the government regulated 

body and SME, conveying news and 
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การให้บรกิารเพือ่ให้ส�านกังานบญัชที�างานได้ง่ายขึน้ 

มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถน�าเสนอรายงาน

ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SME ได้แบบ 

Real Time ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ยังช่วยให้

ส�านกังานบญัชีลดต้นทนุรวมถงึข้อผิดพลาดต่างๆ 

จากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กร 

ลงได้ ตัวอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอืการน�าเทคโนโลยี 

AI หรือ artificial intelligence มาช่วยงานของ

ส�านักงานบัญชี  ซ่ึงเปรียบเสมือนมี ผู ้ช ่วย 

ที่ท�างานได ้ เหมือนสมองมนุษย ์  ส ่งผลให ้ 

ผลงานของส�านักงานบัญชมีคีวามถกูต้อง แม่นย�า 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากแนวนโยบายและเหตผุลดังกล่าว อีกทัง้

กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ

ในการขับเคลือ่นธรุกิจ SME ด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประกวดส�านักงาน

บัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital Accounting Firm 

Award) ขึ้น โดยเน้นที่ส�านักงานบัญชีคุณภาพ 

เพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารของส�านกังาน

บัญชีคุณภาพ จากรูปแบบด้ังเดิม Traditional 

Services ไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm 

และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ส�านักงานบัญชีทั่วไป 

ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจส�านักงานบัญชี

ของตนเอง ไปสูก่ารเป็น Digital Accounting Firm 

ในอนาคต ซ่ึงจะเป็นบันไดน�าไปสู่ธุรกิจบริการ 

ที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) ถือเป็นการ

พลิกโฉมส�านักงานบัญชีไทยให้ขับเคล่ือนธุรกิจ

information, including managerial accounting 

knowledge which is the fundamentals for all 

commercial undertakings.

The advent of digital technology has 

unavoidably forced all businesses to adapt 

their practices. For the accountancy services 

sector, not only do the firms need to adapt 

but they must also take a leadership role in 

adopting technology to make the delivery of 

services more efficient while the other tasks 

related to their accounting services, including 

the presentation of financial statements to their 

SME clients have to get faster, hassle-free and 

real-time. On the other hand, the technology 

can help accounting firms reduce their costs 

and eliminate errors typically caused by human 

accountants. The best example is the use of 

human brain-like technology of AI, or artificial 

intelligence, to perform laborious tasks in 

accounting work, making the accountant’s 

work more accurate, productive and error-free.

In view of the above-elaborated context 

and in recognition of the importance of SME 

sector being increasingly driven by knowledge 

and innovation, the DBD launched the Best 

Digital Accounting Firm Award program in an 

attempt to raise the quality of accounting 

service providers, especially the certified 

accounting firms. The underlying purpose of 

the program is to encourage pre-digital-era, 

traditional service providers to evolve into 

Digital Accounting Firms which would then 

potentially set a good example for the peers 

in the same industry to follow suit. Such 

transformation of analogue-thinking accounting 

firms to become the providers of high value 

services that are intensively driven by digital 

technology will strengthen the professionalism 
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ด้วยเทคโนโลยแีละดจิิทลั อนัจะเป็นการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งให้ส�านักงานบัญชีคุณภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

ส�าหรับการประกวดส�านักงานบัญชีดิจิทัล 

ในปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ได้ก�าหนด 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาและประเภทรางวลัไว้ดงันี้

เกณฑ์การพิจารณา

รอบแรก 

พจิารณาโดยก�าหนดสดัส่วนการให้คะแนน

ดังนี้

(1) แบบส�ารวจระดบัความพร้อมส�านกังาน 

บัญชีดิจิทัล 30 คะแนน 

(2) จดัท�าและน�าเสนอแผนผงักระบวนการ

ท�างาน (Blueprint) 70 คะแนน 

**โดยส�ำนักงำนบัญชีคุณภำพที่เข้ำร่วม

ประกวดต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรพิจำรณำในรอบสอง**

รอบสอง 

 ส�านักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านรอบแรก  

จะได้เข้ารับการพิจารณาในรอบสอง โดยเตรียม

พื้นที่เพื่อให้คณะท�างานพิจารณาการประกวด

ส�านักงานบัญชีดิจิทัล ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม และ

สัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ เพ่ือประเมิน

ระบบการท�างานของส�านักงานบัญชีที่ได้น�า

เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการปฏบิตังิาน ตามแบบ

น�าเสนอแผนผังกระบวนการท�างาน (Blueprint) 

(100 คะแนน) 

**โดยส�ำนักงำนบัญชีคุณภำพที่เข้ำร่วม

ประกวดต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรพิจำรณำในรอบตัดสิน**

รอบตัดสิน 

การพิจารณาให้คะแนนในรอบตัดสินของ

คณะท�างานฯ (100 คะแนน) แบ่งการพิจารณา

ออกเป็น 2 ส่วน โดยน�าคะแนนจากรอบสองเป็น

สัดส่วน 80 คะแนน และให้ส�านักงานบัญชี

of Thai certified accounting firms even more. 

 The Best Digital Accounting Firm 

Award event which was held for the first time 

in 2020 has the scoring criteria and award 

categories as follows.

Scoring criteria

First round

The total score is divided into 2 parts as 

follows.

(1) Level of Digital Accounting Firm 

competence based on the survey form 30 

points

(2) Preparation and presentation of a 

work process blueprint 70 points

**The participating certified accounting 

firms with a total score of 60 or higher is eligible 

to enter the second round.**

Second round

The participating firms passing the first 

round must prepare for the judging panel’s 

site visit at the firm’s office. During the site 

visit, there will be an interview session for the 

judging panel to evaluate the certified 

accounting firms’s work process after 

integrating a digital technology into their 

operation, using the firm’s blueprint provided 

earlier as reference. 100 points 

**The participating certified accounting 

firms with a total score of 60 or higher is eligible 

to enter the final round.**

Final round

The scoring by the judging panel in the 

final round (100 points) is divided into 2 parts:- 

the first part constituting 80 percent of the 

total scores is the point carried over from the 

second round, and the second part making 

up 20 points will be assessed based on the 

finalists’ presentation of their business as 
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คุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองน�าเสนอ 

การเป็นส�านักงานบัญชีดิจิทัลของส�านักงานฯ  

ในรอบตัดสินเป็นสัดส่วน 20 คะแนน โดย 

ส�านกังานฯ ท่ีได้รบัคะแนนในระดบัต่างๆ จะได้รบั

รางวัล ดังนี้

ผลการพิจารณารางวัล

ส�านักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับโล่รางวัล 

จ�านวน 12 รางวัล มีดังนี้

A list of award winners

Twe lve award-w inn ing ce r t i fied 

accounting firms honored with trophies are 

listed below.

Digital Accounting Firm. Three different awards, 

see below, will be given to the winners based 

on the scores in the final round.

คะแนน / Score รางวัล / Class of Award

85 ขึ้นไป / 85 and higher PLATINUM AWARD 

81 ขึ้นไป / 81 and higher GOLD AWARD

70 – 80 / 70 – 80 SILVER AWARD 

ล�าดับ
Order

ชื่อบริษัท
Company name

จังหวัด
Province

รางวัลที่ได้รับ
Class of award

1 บรษิทั ส�านกังานณรงค์การบญัช ี(2518) จ�ากดั
NARONG ACCOUNTING OFFICE (2518) 
COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

PLATINUM 
AWARD 

2 บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษา จ�ากัด
P.M. ACCOUNTANT & ADVISORY 
COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

PLATINUM 
AWARD 

3 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จ�ากัด
SEA AND HILL COMPANY LIMITED

เชียงใหม่
Chiang Mai

PLATINUM 
AWARD 

4 บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จ�ากัด
PHOENIX ACCOUNTING SOLUTION 
COMPANY LIMITED

เชียงใหม่
Chiang Mai

GOLD AWARD

5 บรษิทั ส�านกังาน เอม็ เอม็ เอ็น ซินดิเคท จ�ากัด
MMN SYNDICATE OFFICE COMPANY 
LIMITED

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

SILVER AWARD

6 บริษัท ส�านักงานบัญชีคราฟท์ จ�ากัด
KRAFT ACCOUNTING OFFICE 
COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

SILVER AWARD

7 บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จ�ากัด 
(สาขากรุงเทพมหานคร) 
NETWORK ADVISORY TEAM LIMITED 
(Bangkok branch)

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

SILVER AWARD
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ล�าดับ
Order

ชื่อบริษัท
Company name

จังหวัด
Province

รางวัลที่ได้รับ
Class of award

8 บรษิทั เจ แอนด์ เจ คอนซลัแท้นส์ กรุป๊ จ�ากดั
J & J CONSULTANTS GROUP 
COMPANY LIMITED 

สมุทรปราการ
Samut Prakan

SILVER AWARD

9 บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ 
เมเนจเม้นท์  จ�ากัด
D W CONSULTANT AND MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

SILVER AWARD

10 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จ�ากัด
SUBSANDEE ACCOUNTING COMPANY 
LIMITED

นนทบุรี
Nonthaburi

SILVER AWARD

11 บริษัท รังแตน ออฟฟิต จ�ากัด
RANGTAN OFFICE COMPANY LIMITED

นนทบุรี
Nonthaburi

SILVER AWARD

12 บรษิทั ซดีบับลวิ โปรเฟสชัน่แนล เซอร์วิส จ�ากดั
CW PROFESSIONAL SERVICE 
COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

SILVER AWARD

 ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงาน

มอบรางวลั Best Digital Accounting Firm Award 

ไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ 

โอเรยีลทอล รเีวอร์ไซด์ จงัหวดันนทบรุ ีพร้อมกบั

จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิส�านกังาน

บญัชไีทยสูส่�านกังานบญัชดีจิทิลั ให้แก่ส�านกังาน

บญัช ีผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีรวมท้ังบคุคลทัว่ไป

ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 150 ราย

The Best Digital Accounting Firm award 

presentation ceremony was hosted by the 

DBD on September 16, 2020 at Buddy Oriental 

Riverside Hotel in Nonthaburi. On the same 

occasion, the DBD also conducted a seminar 

on how to transform an accounting firm from 

traditional to digital. Most of 150 seminar 

participants were accounting firms, professional 

accountants, and the interested individuals.
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ยกระดับ
ธรรมาภิบาลธุรกิจไทย
Taking Thai Corporate Governance to New Heights

การประกอบธุรกิจไม ่ว ่าจะเป ็นธุรกิจ

ขนาดใหญ่ หรือ SME ล้วนมีเป้าหมายหลักเพื่อ

สร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง

หลายฝ่าย และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กิจการ 

ผูป้ระกอบการบางรายต้องการเพยีงผลตอบแทน

ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน และจะด�าเนินการทุกอย่าง

เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้มากทีส่ดุโดยไม่ค�านงึว่า

มีภาคส่วนใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ

ดงักล่าวมักจะให้ผลตอบแทนในระยะสัน้ ไม่สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในระยะยาวได้ 

การน�าหลักธรรมาภิบาลธุรกิจมาใช้ใน

การประกอบธุรกิจ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ

สร้างประโยชน์ระยะยาวให้แก่เจ้าของธุรกิจและ

ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีอ่ืน เพราะหลกัธรรมาภบิาลธรุกจิ

เป็นกระบวนการ กิจกรรม หรือกลไกที่กระท�า

เพือ่ให้เกดิการจัดการทีด่ใีนธรุกจิของตน ป้องกนั

All business enterprises of any size, 

whether large conglomerates or SME, basically 

share a common goal, that is, the optimum 

benefits to be gained by the involved parties 

and the addition of value on the business itself. 

However, some have narrowly focused only 

on getting the returns surpassing the amount 

they invested in the business and are willing 

to take whatever action to maximize the profit 

with a scant regard for a probable impact 

caused by their business operation upon any 

other parties. The enterprises operating by this 

ethos will usually yield short-term dividends 

and unable to create added value to their 

businesses in the long run. 

Any commercial enterprises adopting 

and applying corporate governance principles 
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ความล้มเหลวของธุรกิจที่มาจากการทุจริตหรือ

การบริหารจัดการที่ผิดพลาดและสร้างความ

เสียหายต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น 

พนกังาน คูค้่า ผู้ให้สินเชื่อ สังคม ชุมชน เป็นต้น 

ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นน้ีแล้วนอกจากจะส่งผลเสีย

ต่อธรุกจิแล้วอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศโดยรวมด้วย 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลกั

ที่มีบทบาทเกี่ยวข ้องกับการประกอบธุรกิจ

โดยตรง เริ่มตั้งแต่การบริการจดทะเบียนธุรกิจ 

การก�ากบัดูแลให้ธรุกจิปฏบิตัถิกูต้องตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือ

ให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ภารกจิประการหนึง่ของกรมพัฒนาธรุกิจ

การค้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ คือ

การส่งเสริมให้ธุรกิจไทยน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการประกอบกิจการ โดยด�าเนินการ 

2 มิติ ดังนี้

• สร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม ่

เพ่ือให้รู้ถึงหน้าที่ของนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตน 

ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การก�ากับดูแล 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ เช่น ความส�าคญั

ของบัญชีและงบการเงิน การใช้ประโยชน์จาก

บญัชแีละงบการเงนิ โดยในปี 2563 มผีูเ้ข้ารบัการ

อบรมทั้งสิ้น 1,092 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 

จ�านวน 316 ราย ผู้ท�าบัญชี/ผู้สอบบัญชี จ�านวน 

750 ราย และผู้สนใจทั่วไป 26 ราย

will find that the addition of value and long-term 

benefits to the owners and other stakeholders 

are not far-fetched. This is because the 

corporate governance principles is a process, 

activity or mechanism capable of creating a 

fertile ground for good business management 

and preventing catastrophic operating 

performance as a result of corruption or 

mismanagement which, more often than not, 

will undermine the interests of stakeholders 

e.g. employees, trading partners, lenders, 

community, etc. The detrimental effect will be 

felt not only by the business itself but also by 

the nation’s economic system.

The Department of Business Development 

(DBD) - the principal public sector directly 

regulate and responsible to business activities 

e.g. delivery of business registration services 

- has been tasked with regulating commercial 

enterprises’ compliance with law as well as 

promoting and fostering Thai businesses’ 

sustainable competitiveness.

One of the DBD’s business development-
related tasks is to encourage Thai commercial 
enterprises to apply corporate governance 
principles to their business operation. 
This year the DBD has carried out its corporate 
governance-related tasks, as can be illustrated 
below in 2 dimensions. 

• Creating new juristic entities of 
good governance. This aims to make all 
juristic entities recognize their statutory 
responsibilities as juristic person and fully 
comply with the laws under the administration 
of the DBD and other laws governing all 
aspects of business operation. The training 
program held in 2020 by the DBD are 
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• ส่งเสรมิและสร้างมาตรฐานธรรมาภบิาล

ธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้จดัให้มกีจิกรรม

ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล

ตัง้แต่ปี 2560 ต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั เพือ่ส่งเสรมิ

และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจไทยให้ด�าเนินงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความเข้มแข็ง

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน

ธรรมาภบิาลธรุกจิ ประกอบด้วยหลกัธรรมาภบิาล 

6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก

ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อใช้ประเมิน

ธุรกิจที่มีการด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

ซึง่ธรุกจิทีผ่่านการประเมนิจะได้รบัหนงัสือรบัรอง

เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจท่ีมีอายุ 3 ปี 

ซึ่งในระหวางน้ีธุรกิจสามารถน�าตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าของกิจการ หรือ

ใช้ในสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ  ของกจิการ รวมถงึ

กรมพฒันาธรุกจิการค้าจะระบุข้อความในหนงัสอื

รับรองนติบิคุคลว่า “นติบิคุคลนีไ้ด้รบัการรบัรอง

มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ” เพือ่เป็นการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและประชาชนทั่วไป 

ในปี 2563 มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึง

ความตัง้ใจดขีองภาคธรุกจิทีต้่องการพฒันาธรุกจิ

ด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อ

consisting of such topics as the significance 

as benefits of bookkeeping and financial 

statements were attended by 316 business 

owners, 750 accountants/certified auditors and 

26 interested individuals, making a total of 

1,092 participants.

• Establishing corporate governance 

standards. Since 2017 the DBD has continually 

launched a series of initiatives guiding  

Thai businesses to be knowledgeable about 

to conform to the DBD-established corporate 

governance standards. The underlying  

purpose of the DBD-launched programs are 

to provide the supportances push for 

commercial enterprises to conduct their 

businesses based on corporate governance 

principles which will in turn strengthen their 

competitiveness to rivals other players in the 

global market. The DBD has established a set 

of standardized corporate governance criteria 

consisting of 6 metrics as follows:- Rule  

of Law, Merit, Transparency, Participation, 

Accountability, and Worthiness. The enterprise’s 

performance is assessed in the area of 

corporate governance. After being assessed, 

the commercial enterprises satisfying the 

standard criteria will be awarded a letter  

of corporate governance certification, which  

is valid for 3 years, and also granted the  
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use of a corporate governance logo that they 

could display alongside the business’s 

trademark or publicize on its PR materials. 

Moreover, the DBD will add the text “This 

juristic person is awarded a corporate 

governance certification” on the Affidavit of 

every certified enterprise to promote their 

suppliers’ confidence and public trust in the 

business.

สังคม โดยมีธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์

มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ จ�านวน 64 ราย ทัง้นี้ 

ตัง้แต่เริม่โครงการในปี 2560 จนถงึปัจจุบนั มธีรุกจิ

ท่ัวประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 

รวมทั้งสิ้น 163 ราย

นอกจากการยกระดับธุรกิจไทยเข้าสู ่

เกณฑ์ธรรมาภบิาลแล้ว กรมพฒันาธรุกจิการค้า

ยงัก�ากบัดแูลธรุกจิให้ปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมาย 

2560/2017

สมัคร/Apply ผ�าน/past

83.33% 64.29% 50.00% 47.06% 50.00%

0
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2561/2018 2562/2019 2563/2020 รวม/Total

2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 รวม/Total

สมัคร/Apply 6 14 170 136 326

ผ่าน/past 5 9 85 64 163

อัตรา%/ Rate% 83.33% 64.29% 50.00% 47.06% 50.00%

สรุปข้อมูลนิติบุคคลที่ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ปี 2560 - 2563
A summary of juristic persons subscribing for assessment and fulfilling the 
corporate governance criteria between 2017 and 2020
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จำานวนนิติบุคคลรายจังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
The number of juristic persons fulfilling the corporate governance criteria 
(by province)



กรมพัฒ
นาธุรกิจการค้า   Departm

ent of Business Developm
ent

74
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาลข้ันพ้ืนฐานของธุรกิจ 

อาทิ 

• การก�ากับดูแลธุรกิจของคนต่างด้าว 

ซึ่งได ้ รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

โดยตรวจสอบการด�าเนินกิจการของคนต่างด้าว

ว่าถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ เช่น 

การประกอบธรุกจินอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัอนญุาต

ตามกฎหมาย การน�าส่งเงินทนุเข้ามาในประเทศไทย 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น 

• การก�ากับดูแลธุรกิจไทยที่อาจมี

พฤติกรรมถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ (นอมินี) 

โดยความร่วมมอืระหว่างกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

กรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

กองบัญชาการต�ารวจท่องเท่ียว ในการแก้ไข

ปัญหาการประกอบธรุกจิท่ีใช้คนไทยเป็นตวัแทน

อ�าพราง โดยในปี 2563 เน้นการตรวจสอบธุรกิจ 

3 ประเภท คือ 1) ท่องเที่ยวและเก่ียวเน่ืองกับ

ท่องเทีย่ว เช่น น�าเท่ียว ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ 

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ร้านขายของที่ระลึก 

การบริการให้เช่ารถ เป็นต้น 2) ธุรกิจค้าที่ดิน 

อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ 

เช่น การซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และ 3) 

ธรุกจิเกีย่วกบัโรงแรม รสีอร์ทและห้องชดุ ซึง่หาก

พบว่านิติบุคคลท่ีมีคนไทยให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซ่ึงเข้าข่าย

เป็นความผดิตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 แห่ง

พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

In 2020 a Plenty of business enterprises 

subscribed to take part in the DBD-launched 

programs, manifesting the business sector’s 

strong intent ion and commitment to 

transparency in business operation and social 

responsibility. This year alone there are 64 

enterprises meeting the DBD-developed 

corporate governance criteria, making a total 

number of 163 certification holders since 2017. 

Apart from helping Thai businesses 

to reach new heights of corporate 

governance standards practice, the DBD 

has also regulated their compliance with the 

law which is regarded the most basic 

foundation of corporate governance principles. 

The DBD’s regulatory tasks include:

• Regulating the operation of foreign 

businesses holding licenses under the 

Foreign Business Act B.E. 2542 (1999). The 

DBD conducted the investigation into whether 

these foreign businesses have operated in 

accordance with the conditions set forth in 

their licenses e.g. the nature of actual operation 

versus the permitted type of business, the 

remittance of capital, transfer of technology, 

etc.

• Regulating the operation of Thai-

national businesses susceptible to illegal 

nominee shareholding. The DBD has joined 

forces with the Department of Tourism, the 

Department of Special Investigation, and the 

Tourist Police Bureau to unravel the ongoing 

nominee shareholding problem. In 2020 the 

investigation have focused on 3 particular 

business sectors as follows:- 1) tourism and 

tourism-related businesses e.g. guided tour, 
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พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งเรื่อง

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนต่อไป 

• การตรวจสอบข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ซ่ึง

เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในการก�ากับดูแล 

ของกรมฯ เช่น การตรวจสอบกจิการบรษิทัมหาชน

จ�ากดัและตรวจการงานบรษิทัจ�ากดั การตรวจสอบ

สถานทีต่ัง้ของนติบิคุคล การใช้ชือ่บริษทัน�าหน้าช่ือ

โดยไม่ได้จดทะเบยีน ผูส้อบบัญชถีกูปลอมแปลง

ลายมอืชือ่ในงบการเงนิ นติบิคุคลหลอกลวง/ฉ้อโกง

ประชาชน เป็นต้น 

restaurant, food and beverage shop, travel 

agency, souvenir shop, car rental, etc. 2) sale 

of land and immovable properties and holding 

of immovable properties, and 3) any businesses 

relating to hotel, resort and condominium. If 

any juristic person is found committing an 

offense 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 DBD will refer the 

investigation findings to the Department of 

Special Investigation for further in-depth 

examination.

• Investigating any complaints 

associated with the law under the DBD’s 

administration e.g. complaints concerning 

the operation of Public company limited and 

company limited, the juristic entity’s place of 

business, use of unregistered company name, 

forgery of a certified auditor’s signature on 

financial statements, juristic person’s deceitful/

fraudulent act, etc.



แนวทางการดำาเนินงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แนวทางการดำาเนินงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2564
DBD’s Forward Planning for the Year 2021

1. ยกระดบังานบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพ
ด ้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บูรณาการ 
การท�างานระหว่างหน่วยงาน เพือ่อ�านวยความสะดวก
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการให้ได้ 
รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนมาก 
ยิง่ขึน้ ด้วยแนวคดิ “ส่งมอบบรกิารสูม่อืประชาชน” 

• น�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจอง
ช่ือนติบิคุคล เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนธุรกิจต้ังใหม  ่
ให้สามารถทราบผลได้รวดเร็วขึ้น 

• ออกหนังสือรับรองการประกอบ
ธรุกิจของคนต่างด้าว ตามพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 12 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Certificate File) โดยนักลงทุน
ต ่างชาติสามารถยื่นขอรับบัตร 
ส ่ง เสริมลงทุน จากส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) พร ้อมขอหนังสือรับรอง 
การประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

• ผลักดันการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration) 
ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวก

1. Elevating public service experience 
to new heights by applying technology and 
innovation to enhance efficiency in delivering 
services, pushing through the interagency  
data integration to facilitate service delivery 
and maximize service recipients’ satisfaction 
in the convenience, speediness and  
low fees of the DBD services under the 
concept of “services directly delivered to 
the public”.

• Using AI technology in the juristic 
person name reservat ion 
process to shorten the processing 
time of business registration/
incorporation.

• Issuing Foreign Business 
Certificates under the Foreign 
Business Act B.E. 2542 (1999), 
Section 12 in form of e-Certificate 
file. Foreign investors will be able 
to submi t  the Inves tment 
Promotion Certificate Application 
Form to the Office of the Board 
of Investment (BOI) and request 
the Foreign Business Certificate 
from the Department of Business 
Development at a one-stop service 
center operating on the online 
system. 

• Making the electronic registration 
of juristic persons (e-Registration) 
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ต ่อการใช ้ งานมากย่ิงขึ้น เช ่น  
การปรบัปรงุระบบให้สามารถรองรบั
อ�านาจกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้ 

2. ส่งเสริม SME และผู้ประกอบการ
ฐานรากของประเทศ พร้อมรบัวถีิการค้ายคุใหม่ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สนิค้าและบรกิารและส่งเสรมิโอกาสในการขยาย
ตลาดให้ผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม 

• พฒันา “Smart โชวห่วย” สร้างองค์
ความรู้บริหารจัดการ พัฒนาภาพ
ลักษณ ์  และสนับสนุนการน� า
เทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารจดัการ 
และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 
ผู้ผลิต ผู้แทนจ�าหน่าย ทั้งในส่วน
กลางและภูมิภาค ในการจ�าหน่าย
สินค้าราคาประหยัดผ่านร้านโชว
ห่วย

• ส่งเสริมการค้าออนไลน์ สร้าง
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ต ล า ด ใ ห ้ แ ก  ่
ผู ้ประกอบการ สอดคล ้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค และการเป็น 
“ระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั” 

- สร้าง “Smart Trader Online”  
บ ่มเพาะการเป ็นนักการค ้า
ออนไลน์ และเช่ือมโยงกบัสนิค้า/
บริการที่มีศักยภาพ จนสามารถ
น� าสิ นค ้ าและบริ ก า ร เข ้ าสู ่ 
e-Platform 

- ด�าเนนิโครงการ Offline 2 Online 
ผลกัดนัสนิค้าชมุชน สนิค้าเกษตร 
ทั่วประเทศ สู่การค้าออนไลน์ 

• สร้างความเข้มแข็งธรุกิจแฟรนไชส์
แบบครบวงจร (Franchise Life 
Cycle) ตัง้แต่เริม่ต้นเข้าสูว่งจรธรุกจิ
แฟรนไชส์ พัฒนาศักยภาพให้มี
มาตรฐานสากล สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน จนถึงเตรียมพร้อม 
สู่ตลาดต่างประเทศ

• เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มี
มูลค่าสูง (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจท่ีพัก ส�านักงาน
บัญชี) พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการ การตลาด ด้วยเทคโนโลยี

more efficient and convenient for 
users e.g. a system upgrade 
concerning the power of a 
company’s duly author ized 
director.

2. Supporting and preparing SMEs 
and community businesses for the New 
Normal way of business, promoting the use 
of technology and innovation to better manage 
their ventures and add value  to their existing 
goods/services, and creating opportunities for 
all sectors within the SME industry  to expand 
their market base.

• Developing “Smart Grocers” 
through knowledge building 
concerning, in particular, shop 
management, image makeover 
and use of technology in shop 
management. The DBD will join 
forces with the allied institutions, 
manufacturers and distributors 
based in both central and provincial 
areas to supply the grocers with 
a selection of goods at special low 
prices.

• Promot ing  e -Commerce , 
creating marketing opportunities 
for business operators in line with 
consumers’ spending habits and 
the “digital social and economic 
systems”.

- Creating “Smart Trader Online”, 
offering an incubation program 
for online vendors, making 
connections with high potential 
goods/services that can lead 
the operators to secure a place 
on e-Platform.

- Launching Offline 2 Online 
project to help community 
brands and farm products to 
make their presence in the 
online marketplace. 

• Strengthening a franchise 
industry throughout its life cycle 
from the very first stage of setting 
up a franchise, reinforcing the 
potentiality of Thai franchise 
brands to meet the international 
standards and improving the 
competitiveness to the final stage 
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และนวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีของ Startup มาสนับสนุ
นการด�าเนินธุรกิจวิถีการค้ายุคใหม่ 

• เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้
บริการโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้ธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารจัดการ มี ระบบ 
การบริหารจัดการในองค์กรอย่าง 
มปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล

• ส่งเสรมิศกัยภาพการตลาดผลติภัณฑ์
ชุมชน (OTOP MOC Biz Club 
สินค้าชุมชน) สร้างนักการตลาด 
OTOP เพื่อเป็นผู ้แทนจ�าหน่าย 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
กระตุน้การตลาด โดยการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าต่างๆ และเชื่อมโยงสู่
ช่องทางการจ�าหน่ายทั้งออฟไลน์
และออนไลน์ เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สนามบิน เป็นต้น 

• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ ให้ความรู้
เก่ียวกบักฎหมาย ว่าด้วยหลกัประกนั
ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู ้ประกอบการ 
มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์
จากกฎหมายดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ ให้
ธุรกิจน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบ
ธรุกจิ มีการประกอบธรุกจิทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนให้ธุรกิจ

• สร ้ า งสภาพแวดล ้ อมการมี 
ธรรมาภบิาลธรุกจิ ผ่านการพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ส�านักงานบัญชี ให้จัดท�างบการเงิน 
ถูกต้องและโปร่งใส

of establishing firm steps in the 
overseas market.

• Helping high-value service 
bus inesses  (e lde r l y  care , 
hospitality and restaurant services, 
accounting firms) to improve their 
capacity and potential in the areas 
of management and marketing 
with the aid of technology and 
innovation as well as networking 
with the Startup group to take 
advantage of the Star tup-
developed technology in growing 
their business in the New Normal 
setting.

• Supporting the logistics service 
sector by boosting the providers 
productivity and management 
capabi l i t ies with the aid of 
technology and ensuring that the 
efficiency of their management 
system meets the internationally-
accepted standards.

• Enhancing community OTOP 
brands’ marketing potential 
(OTOP MOC Biz Club), creating 
OTOP marketers with potential to 
become distributors, hosting 
events to ramp up marketing 
activities for OTOP brands, joining 
a line-up of tradeshows, and 
making connections to expand 
both offline and online distribution 
channels e.g. outlets in tourist 
destinations, airports, etc. 

• Facilitating the access to capital 
resources with the tool of 
secured transaction/business 
collateral, and educating business 
operators about the law on 
secured transaction/business 
collateral to ensure that they have 
enough knowledge to benefit from 
this law. 

3. Promoting corporate governance 
principles and encouraging every component 
of the business sector to fully comply with the 
laws which will in turn be rewarded with public 
trust and sustainable growth.
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• เร่งสร้างต้นแบบธรุกจิทีมี่ธรรมาภิบาล 
และสร้างความตระหนักของการมี
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแล
ธรุกจิ ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้ 
เช่น การตรวจสอบการจดัท�างบการ
เงิน ด้วยเทคโนโลยี AI 

4. ทบทวนกฎหมายภายใต้การก�ากับ
ดูแล ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
การค้า เช่น กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
และกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า

• Creating a business environment 
that embraces corporate 
governance principles. This will 
be done through a line-up of 
p r o fi c i e n c y  e nhancemen t 
programs for  pro fess iona l 
accountants and accounting firms 
to ensure the accuracy and 
transparency in the preparation of 
their clients’ financial statements. 

• Fostering businesses that have 
potential to become a model of 
good governance and raising 
awareness of good governance in 
business. 

• Improving the authority’s 
regulatory efficiency with the 
help of technology e.g. the 
application of AI technology to the 
e x am i n a t i o n  o f  fi n a n c i a l 
statements.

4. Reviewing the laws under the 
administration of DBD to ensure their 
relevance and responsiveness to the latest 
commercial development e.g. the laws on 
commercial registration, trade association, etc.



ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



Work Operations in Compliance with the Official Information 
Act, B.E. 2540 (1997), Financial Year 2020
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Work Operations in Compliance with the Official Information Act, 
B.E. 2540 (1997), Financial Year 2020

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับ

สิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับการด�าเนินการของรัฐ โดยให้ประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส ่วนร่วม

ในการบริหารจดัการ และตรวจสอบการใช้อ�านาจ

ของรัฐ เพือ่ให้การบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ อันจะท�าให้การด�าเนินการ 

ของรัฐมีประสทิธภิาพมากยิ่งข้ึน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. น�าข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจา 

นเุบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัข้ิอมลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -  โครงสร ้ างและการจัดองค ์กร 

  ในการด�าเนินงาน 

 -  สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและ 

  วิธีการด�าเนินงาน 

 -  สถานทีต่ดิต่อเพือ่ขอรบัข้อมลูข่าวสาร 

  หรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ 

  หน่วยงานของรัฐ 

 -  กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งต่างๆ 

  ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 -  ข้อมูลข่าวสารอืน่ตามท่ีคณะกรรมการ 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด

2.  จัดให ้มีข ้อมูลข ่าวสารของราชการ

ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9  

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 2020, 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 Depar tment ’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 Officia l  In format ion  
  Commission.

2.  Making Available Official Information 
for Public Inspection. The Department has 
made available, for public inspection, official 
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แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -  ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัย 

  ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

 -  นโยบายหรอืการตคีวามท่ีไม่เข้าข่าย 

  ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 -  แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ�าปี 

 -  คูม่อืหรอืค�าสัง่เกีย่วกบัวธีิปฏบัิตงิาน 

  ของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีผลกระทบถึง 

  สิทธิหน้าที่ของเอกชน 

 -  ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจา 

  นุเบกษา แต่มิได้น�ารายละเอียด 

  ลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก 

  ได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตาม 

  จ�านวนพอสมควรแล้ว 

 -  สัญญาสั มปทานหรื อ ร ่ วมทุน 

  กั บ เอกชนในการจัดท�าบริการ 

  สาธารณะ (ป ัจจุบันกรมยังไม ่ม ี

  ข้อมูลในลักษณะนี้) 

 -  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ม ต ิ

  คณะก ร รมก า ร ท่ี แ ต ่ ง ตั้ ง โ ด ย 

  กฎหมายหรอืโดยมตคิณะรฐัมนตรี 

 -  ข้อมลูข่าวสารอืน่ตามท่ีคณะกรรมการ 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด  

  เช่น ประกาศประกวดราคาและ 

  สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการ 

  ลงนามแล้ว

 -  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ 

  จัดจ้างเป็นรายเดือน

 -  สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

  จัดจ้าง 

โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการจัดท�า

ดรรชนีไว้ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและสามารถ

ค้นคว้าได้เอง ท้ังนี้ ประชาชนสามารถตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนา 

  ธุรกิจการค้า ชั้น 4 

  โทรศัพท์ 0 2547 4458 

  (ในวันและเวลาราชการ) 

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); 

 - resolut ions of the Cabinet  
  or of such Boards, Tribunals,  
  Commissions or Committees  
  established by law or by a 
   resolution of the Cabinet; 

 - any  o the r  i n fo rmat ion  as  
  determined by the Officia l  
  Information Commission such  
  as invitat ions for bids and 
   tenders signed by the Head of  
  the Government agency; and

 - r e s u l t s  o f  p r o c u r em e n t  
  proceedings of each month.

  - a summary of procurement- 
  related complaints

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  
  D e v e l o p m e n t ’ s  O ffi c i a l  
  Information Centre, situated on  
  the 4th Floor of the Department’s  
  bui lding, Tel. 0 2547 4458  
  (during working days and office  
  hours); and 
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 • เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

  www . d bd . g o . t h  ใ นหั ว ข ้ อ  

  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มี

ผูใ้ช้บริการ 832,353 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • 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 
2020 (October 2019 - September 2020), the 
Department of Business Development’s Official 
Information Services were accessed by 
832,353 users, through the following channels: 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ�าเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

Information Services by the Department of Business Development
from October 2019 to September 2020

ช่องทางการให้บริการ

ขอรบัข้อมูลด้วยตนเอง / Walk-in requests 508,761

โทรศัพท์ / Requests via telephone 321,838

โทรสาร / Requests via fax -

E-mail / Requests via e-mail 1,290

อื่นๆ เช่น / Other channels, including:

 - กระดานข่าว, จุดตดิต่อสอบถาม / bulletin board, information center 23

     - หนังสือหารือ / written requests for advice 73

     - มติของคณะกรรมการฯ / Committee’s resolutions 278

     - ทางเว็บไซต์  (บต. ม.11) / website (BorTor. Mor.11) 24

     - เอกสารประกอบการเข้าพบหารอื / Written materials used in discussions 55

     - ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมฯ / PR Meeting news 11

 
หมายเหต ุ 1. ผูเ้ข้ำใช้เวบ็ไซต์ “ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรกรมฯ” ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2562 - กันยำยน 2563 จ�ำนวน 6,870 ครัง้

  2.  ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของกรม อยูท่ี่ ชัน้ 4 บรเิวณด้ำนหน้ำฝ่ำยกำรเงิน

Remarks: 1. Number of views on DBD’s website under “Information Center” menu between October 2018 - September 2019:  

   6,870 views

  2. DBD’s Information Center is on the 4th floor in front of Finance Division 

Channels of Service

ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ  Information Services รวม
Total



งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement
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2563 2562

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155,702,562.64 192,227,586.59 

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   1,433,695.90  250,977.68 

ลูกหนี้ระยะสั้น  227,673.48  1,170,545.40 

วัสดุคงเหลือ  3,090,703.63  3,052,408.34 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  160,454,635.65 196,701,518.01 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ลูกหนี้ระยะยาว  1,103,455.19  1,259,307.26 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 162,475,103.65 196,241,489.96 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  60,903,614.92 106,021,191.48 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  224,482,173.76 303,521,988.70 

รวมสินทรัพย์  384,936,809.41 500,223,506.71 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  6,048,397.73  4,991,591.30 

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น  5,837,359.87  3,077,648.46 

เงินรับฝากระยะสั้น  7,547,214.00  10,638,891.75 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,233,908.74  3,424,583.35 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  20,666,880.34  22,132,714.86 

งบแสดงฐานะการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)
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Financial Statement
The Department of Business Development as of 30th September 2020

2020 2019

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 155,702,562.64 192,227,586.59 

Short-term receivables (Amount to be transferred)  
 and subsid

  1,433,695.90  250,977.68 

Short-term receivables  227,673.48  1,170,545.40 

Inventories  3,090,703.63  3,052,408.34 

Total Current Assets 160,454,635.65 196,701,518.01 

Non-Current Assets  

Long-term receivables  1,103,455.19  1,259,307.26 

Property plants and equipment 162,475,103.65 196,241,489.96 

Intangible assets  60,903,614.92 106,021,191.48 

Total Non-Current Assets 224,482,173.76 303,521,988.70 

Total Assets 384,936,809.41 500,223,506.71 

Liabilities

Current Liabilities

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

 6,048,397.73  4,991,591.30 

Other Short-term accounts payable  5,837,359.87  3,077,648.46 

Short-term deposit payable  7,547,214.00  10,638,891.75 

Other current liabilities  1,233,908.74  3,424,583.35 

Total Current Liabilities  20,666,880.34  22,132,714.86 

Unit: Baht)
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2563 2562

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  5,174,518.47  6,913,138.31 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  3,000,000.00  3,000,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,103,455.19  1,259,307.26 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  9,277,973.66  11,172,445.57 

รวมหนี้สิน  29,944,854.00  33,305,160.43 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 354,991,955.41 466,918,346.28 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ทุน  95,309,016.76  95,309,016.76 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 259,682,938.65 371,609,329.52 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 354,991,955.41 466,918,346.28 

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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Non-Current Liabilities

Long-term accounts payable (amounts to be 
  transferred) and subsidies

 5,174,518.47  6,913,138.31 

Long-term advance from the Treasury  3,000,000.00  3,000,000.00 

Other non-current assets  1,103,455.19  1,259,307.26 

Total Non-Current Assets  9,277,973.66  11,172,445.57 

Total Liabilities  29,944,854.00  33,305,160.43 

Net Assets-Equity 354,991,955.41 466,918,346.28 

Net Assets-Equity

Capital higher/(lower)than  95,309,016.76  95,309,016.76 

Revenues higher/(lower) than accumulated   
 expenses

259,682,938.65 371,609,329.52 

Total Net Assets 354,991,955.41 466,918,346.28 

Financial Statement (continued)
The Department of Business Development as of 30th September 2020

2020 2019

Unit: Baht)
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

รายได้ 

รายได้จากงบประมาณ  617,357,756.82  764,959,572.55 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  131,395,118.00  176,121,900.00 

รายได้จากการอุดหนุนและเงินบริจาค  2,693,443.05  1,036,337.32 

รายได้อื่น  497,259.93  576,561.90 

รวมรายได้  751,943,577.80  942,694,371.77 

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  246,884,126.29  239,585,160.72 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  143,700,926.48  145,548,369.14 

ค่าตอบแทน  99,238,583.00  131,779,500.00 

ค่าใช้สอย  209,356,397.84  330,309,412.42 

ค่าวัสดุ  7,684,797.93  8,719,315.81 

ค่าสาธารณูปโภค  14,383,080.16  15,189,412.28 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  121,768,630.97  129,260,335.03

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  7,160,376.00  129.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  (87,750.00)  215,272.75 

รวมค่าใช้จ่าย  850,089,168.67 1,000,606,907.15 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน  (98,145,590.87)  (57,912,535.38)

รายได้สูง/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (98,145,590.87)  (57,912,535.38)
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Financial Statement Indicating Work Operation
The Department of Business Development for a year as of 30th September 2020

Unit: Baht)

2020 2019

Revenues

 Budget revenues  617,357,756.82  764,959,572.55 

Revenues from supplies of goods and services  131,395,118.00  176,121,900.00 

Revenues from grants and donations  2,693,443.05  1,036,337.32 

Other Revenues  497,259.93  576,561.90 

Total Revenues  751,943,577.80  942,694,371.77 

Expenses   

Personnel expenses  246,884,126.29  239,585,160.72 

Gratuities and pensions  143,700,926.48  145,548,369.14 

Remuneration  99,238,583.00  131,779,500.00 

Overheads  209,356,397.84  330,309,412.42 

Office supplies  7,684,797.93  8,719,315.81 

Utilities expenses  14,383,080.16  15,189,412.28 

Depreciation and amortisation  121,768,630.97  129,260,335.03

Subsidized and donated expenses  7,160,376.00  129.00 

Other expenses  (87,750.00)  215,272.75 

Total Expenses  850,089,168.67 1,000,606,907.15 

Income is higher / (low) than expenses before 
finance costs.

 (98,145,590.87)  (57,912,535.38)

Revenues higher/(lower) than net expenses  (98,145,590.87)  (57,912,535.38)
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สถานที่ติดต่อ
Contacting Addresses

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Call Center 1570 www.dbd.go.th

The Department of Business Development
563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Call Center 1570  
Website: www.dbd.go.th

 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 (ปิ่นเกล้า)
 Business Development Office Region 1 (Pin Klao)
	 อาคารธนาลงกรณ์	ทาวเวอร	์ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหรุ	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
	 Thanalongkorn	Tower,	14th	Floor	Borommaratchachonnani	Road,	Khwaeng	Bangbamru,	Khet	Bangplad,	Bangkok	10700
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2446	8160-1,	67,	69	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2446	8191		

 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน)
 Business Development Office Region 2 (Phaholyothin)  
	 อาคารเลขที่	78/13	ถนนพระราม	6	(สี่แยกประดิพัทธ์)	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400		
	 78/13	Rama	VI	(Padiphat	Intersection)	Khet	Phayathai,	Bangkok	10400
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2618	3340-41,	45	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2618	3343-4	

 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก)
 Business Development Office Region 3 (Ratchadaphisek)
	 อาคารปรีชาคอมเพล็ก	(ซี	2)	48/3-4	ซอยรัชดา	20	ชั้น	3	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	(เยื้อง	สน.สุทธิสาร)
	 Preecha	Complex	Building	(C2)	48	/	3-4	Soi	Ratchada	20,	3rd	Floor,	Ratchadaphisek	Road,	Huay	Kwang	District,	
	 Bangkok	10310	(Opposite	Sutthisan	Police	Station)
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2276	7253,	55,	56,	59,	66	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2276	7263	
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 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (สุรวงศ์)  
 Business Development Office Region 4 (Surawong)
	 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์	ชั้น	GB	เลขที	่388	ถนนสี่พระยา	แขวงมหาพฤฒาราม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 Amigo	Tower,	GB	388	Floor	Si	Phraya	Road,	Mahaphruttharam,	Bangrak,	Bangkok	10500
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2234	2951-3	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2266	5852-3
 
 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 (อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
 Business Development Office Region 5 (Thanya Park Building)
	 อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค	เลขที	่735/1-8	โซน	A	ชั้น	2	ถนนศรีนครินทร์	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
	 Thanya	Park	Building,	735/1-8	Zone	A,	2nd	Floor,	Srinakarin	Road,	Phatthanakan,	Suanluang,	Bangkok	10250	
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2108	6076-77	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2108	6078	
  
 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
 Business Development Office Region 6 (Chalermprakiet Government Center 80th Anniversary) 
	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	(ชั้น	1	ประตู	4)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง		
	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	
	 Ratthaprasasan	Phakdi	Building	(Floor	1,	Gate	4),	80th	Anniversary	Commemoration	Government	Center,	120	Moo	3,		
	 Chaengwattana	Road,	Thung	Song	Hong	Subdistrict,	Lak	Si	District,	Bangkok	10210
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2143	7921-2		
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2143	7924

 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
 Central Business Registration
	 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ชั้น	4	ถนนนนทบุรี	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุร	ี11000	
	 Department	of	Business	Development,	4th	Floor,	Nonthaburi	Road,	Amphur	Muang	Nonthaburi	11000	
	 โทรศัพท์	/	Tel:	0	2547	5155	
	 โทรสาร	/	Fax:	0	2547	5153	








