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สารรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

สิ่งที่ต้องเร่งด�ำเนินกำรในขณะน้ีคือกำรฟื ้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศภำยหลังจำกวิกฤตโควิค-19  
ที่ยำวนำนกว่ำ 2 ปี โดยเฉพำะกำรส่งเสริมและ 
พัฒนำผู้ประกอบกำร SME ที่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญและ
เป็นรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ โดยที่ผ่ำนมำผมได้มอบ
นโยบำยให้กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำเร่งผลกัดนัและฟ้ืนฟ ู
ผู ้ประกอบกำร SME ในหลำยโครงกำร ทั้งช่วยหำ 
แหล่งเงินกู้ของสถำบันกำรเงิน สร้ำงอำชีพและรำยได้ 
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ด้วยแฟรนไชส์
สร้ำงอำชีพ รวมถึงกำรสร้ำงนักธุรกิจยุคใหม่ ทั้งหมดนี้ 
เพื่อสร้ำงรำยได้ พัฒนำผู้ประกอบกำร และส่งเสริม 
ธุรกิจไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

The most urgent task after over two years of 
economic stagnation following the outbreak of the 
COVID-19 is to breathe new life into the economy, 
particularly SMEs, which are the foundation of 
Thailand’s economic growth. I have directed the 
Department of Business Development (DBD) to 
implement policies aimed at speedily reinvigorating 
SMEs through a series of programs, such as 
providing access to bank loans, introducing franchise 
opportunities to those affected by COVID-19 and 
creating a new generation of entrepreneurs.  
The ultimate goal is to generate income, improve the 
capacity of business owners and promote sustainable 
growth of Thailand’s economy.

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Jurin  Laksanawisit

Deputy Prime Minister 
and Minister of Commerce
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       สิ่งที่ต้องเร่งดำ�เนินก�รในขณะนี้
คือก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภ�ยหลัง
จ�กวิกฤตโควิค-19 ที่ย�วน�นกว่� 2 ปี 
โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมและพัฒน�
ผู้ประกอบก�ร SME ที่ถือเป็นหัวใจสำ�คัญและ
เป็นร�กฐ�นท�งเศรษฐกิจ 

The most urgent task after over two years 
of economic stagnation following the 
outbreak of the COVID-19 is to breathe 
new life into the economy, particularly 
SMEs, which are the foundation of  
Thailand’s economic growth.
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       จ�กสถ�นก�รณ์ที่ทั่วโลก 
ยังคงเผชิญกับก�รแพร่ระบ�ดของ
โรคโควิด-19 ทำ�ให้ประเทศไทย 
มีคว�มจำ�เป็นต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รไทย
ให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้ แม้ในย�มวิกฤต
จึงเป็นหัวใจสำ�คัญยิ่งในขณะนี้ 

In the face of a devastating outbreak  
and persistent spread of COVID-19 
globally, the Thai government’s  
profound effort has been to revitalize  
the economy especially by supporting 
and helping Thai businesses in every 
possible way to sustain their operation 
even during the crisis. 
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

จำกสถำนกำรณ ์ที่ ทั่ ว โ ลกยั งคง เผชิญกับ 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท�ำให้ประเทศไทย 
มีควำมจ�ำเป็นต้องเร่งฟื ้นฟูเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ 
ผู ้ ประกอบกำรไทยให ้สำมำรถด� ำ เนินธุ รกิ จ ได ้ 
แม้ในยำมวิกฤต จงึเป็นหวัใจส�ำคญัยิง่ในขณะนี ้กรมพฒันำ 
ธุรกิจกำรค้ำได้มุ ่งส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจให้เติบโต
อย่ำงยัง่ยนื โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสร้ำงเศรษฐกิจระดบั
ฐำนรำก กำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง เพื่อคืนรำยได้กลับสู่
ชุมชนด้วยกำรผลักดันสินค้ำท้องถิ่นให้เข้ำสู่ช่องทำง 
กำรขำยสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ควบคู่ไปกับช่องทำง
ออฟไลน์ พร้อมใช้กำรตลำดเพื่อสร้ำงมูลค่ำและ 
อัตลักษณ์ของสินค้ำชุมชน ส่งเสริมให้ภูมิปัญญำไทย 
ได้เป็นท่ีรู้จกัอย่ำงกว้ำงขวำง สดุท้ำย ผมขอเป็นก�ำลังใจ
ให้กบัผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่พ่ือช่วยขบัเคลือ่นสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กบัเศรษฐกิจฐำนรำก และขออ�ำนวยพรให้ผู้ประกอบกำร
ไทยทุกท่ำนสำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี ้
ไปด้วยกันครับ

In the face of a devastating outbreak and 
persistent spread of COVID-19 globally, the Thai 
government’s profound effort has been to revitalize 
the economy especially by supporting and helping 
Thai businesses in every possible way to sustain their 
operation even during the crisis. On the part of the 
Department of Business Development (DBD), a great 
deal of effort has been put into the following 
objectives: the promotion of Thai businesses, 
particularly those that collectively represent the 
grassroots or local economy, toward sustainable 
growth; the development of strong communities by 
pushing locally-made products into a new frontier of 
the market, i.e., online shopping sites and 
e-Marketplace, along with maintaining traditional 
channels in a bid to bring back more income to the 
communities; Increase of value and creating a 
perceived identity of each community product; and 
promoting Thai traditional wisdom to a wider public. 
Ultimately, I encourage all Thai entrepreneurs to thrive 
and be safe from this pandemic

นายสินิตย์  เลิศไกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Sinit  Lertkrai

Deputy Minister of Commerce
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       ผมเชื่อว่�ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ 
และคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบก�ร
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ จะทำ�ให้ก�รค้�ก�รลงทุน
และก�รดำ�เนินเศรษฐกิจของประเทศ
กลับม�เดินต่อไปได้อย่�งมั่นคง 

I strongly believe that the efforts 
put into building knowledge and 
confidence for business operators will 

help the country’s trade, investments, 
and economic activities to resume and  
moving forward in a sustainable  
manner.
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

ผมเช่ือว่ำกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมเชื่อมั่น 
ให้กบัผูป้ระกอบกำรในกำรด�ำเนนิธรุกจิ จะท�ำให้กำรค้ำ
กำรลงทุนและกำรด�ำเนินเศรษฐกิจของประเทศกลับมำ
เดนิต่อไปได้อย่ำงมัน่คง ทีผ่่ำนมำกระทรวงพำณชิย์ โดย 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้มุ่งแสวงหำควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำนพันธมิตรทั้งภำครัฐและเอกชนในกำร 
ขับเคลื่อนติดอำวุธทำงควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถแข่งขนัได้ทัง้ในประเทศและระดบัสำกล รวมถงึ 
กำรเชือ่มโยงและบรูณำกำรบรกิำรด้ำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกนั 
ในขณะเดยีวกนั สิง่ท่ียงัต้องยดึถอืควบคูไ่ปกบักำรส่งเสรมิ
พัฒนำธุรกิจคือกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำม
หลักธรรมำภิบำล ซ่ึงเป็นสิ่งที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
ให้ควำมส�ำคัญควบคู่กันมำโดยตลอด

I strongly believe that the efforts put into building 
knowledge and confidence for business operators 
will help the country’s trade, investments, and 
economic activities to resume and moving forward 
in a sustainable manner. In the past and now as 
well, the Ministry of Commerce by the Department 
of Business Development (DBD) emphatically sought 
the engagement with both public and private 
institutions in order to equip Thai business operators 
with necessary knowledge to compete on both 
national and global stages. The DBD has also strived 
to create a service provision environment that 
embodies connections and multidisciplinary 
collaboration. In spite of everything, what we need 
to uphold along with the business development goal 
is the ethical business practices on the basis of good 
governance principles which is always one of the 
DBD’s area of focus.

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Mr. Boonyarit  Kalayanamit

Permanent Secretary  
of the Ministry of Commerce
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message from Director-General of the Department of Business Development

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิถี
ชี วิตของผู ้คนท�ำให ้ต ้องเว ้นระยะห ่ำงทำงสังคม  
กำรติดต่อสื่อสำร กำรประกอบกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ 
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ อย่ำง 
หลกีเลีย่งไม่ได้ ในส่วนของ DBD กเ็ช่นเดยีวกนั กรมได้ปรบั
โหมดกำรท�ำงำนสู่ระบบออนไลน์เต็ม 100% ในทันที 
เนื่องจำกมีบริกำรดิจิทัลรองรับอย่ำงครบวงจรของ 
กำรประกอบธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใน
รูปแบบออนไลน์ทีมุ่ง่เน้นกำรน�ำเทคโนโลยแีละนวตักรรม
มำใช้ในกำรประกอบธรุกจิ ท�ำให้กำรให้บรกิำรประชำชน
และกำรประกอบธุรกิจสำมำรถด�ำเนินต่อไปได้โดย 
ไม่หยดุชะงกั สถำนกำรณ์ในขณะนีจึ้งเป็นแรงผลกัดนัให้
กรมต้องพัฒนำบริกำรดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง และเรียก
ควำมเช่ือมั่นของผู้ประกอบกำรให้พร้อมปรับตัวเข้ำสู่ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่ำงมั่นคง

The outbreak of COVID-19 has drastically 
changed every aspect of people’s lives. We have to 
integrate a practice of social distancing into the way 
we socialize, communicate, interact, and operate 
business, inexorably switching more or less to an 
online mode of living. On the part of DBD, we decided 
to take a responsive action immediately by shifting 
our operation to 100% online which was possible 
because we have already got a completely digitalized 
service system in place. This include the online format 
of developing business operators’ potential with a 
focus on the use of technology and innovation in 
business processes, allowing the DBD to deliver any 
features of service without interruption. This in turn 
encourages us to keep improving the quality of our 
own digitalized services even more as well as 
convince Thai business operators to undergo a 
transformation to do business in a digital economy.

นายทศพล  ทังสุบุตร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Mr. Thosapone  Dansuputra

Director-General 
of the Department of Business Development
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       ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19   
ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทำ�ให้ 
ต้องเว้นระยะห่�งท�งสังคม ก�รติดต่อ 
สื่อส�ร ก�รประกอบกิจกรรมท�งธุรกิจ 
ต่�งๆ จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รผ่�นช่องท�ง
ออนไลน์ อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วน 
ของ DBD ก็เช่นเดียวกัน กรมได้ปรับ 
โหมดก�รทำ�ง�นสู่ระบบออนไลน์ 
เต็ม 100% ในทันที 

The outbreak of COVID-19 has drastically 
changed every aspect of people’s 
lives. We have to integrate a practice 
of social distancing into the way we 
socialize, communicate, interact, and 

operate business, inexorably switching 
more or less to an online mode of living. 
On the part of DBD, we decided to take a 
responsive action immediately by shifting 
our operation to 100% online. 
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Vision and Missions of the Department of Business Development 
วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

วิสัยทัศน์  
Vision

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564
และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

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

ค่านิยม  
Service Value

ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ
Friendly, Transparent and Conscientious Services

เป้าประสงค์  
Goals

พันธกิจ  
Mission

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 และ
ประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
Serving businesses with ease, rapidity, 
and economy on the basis of citizen 
center

ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล
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

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

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

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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กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting Supervision Division

กองข�อมูลธุรกิจ 
Business Information Division

 กองส�งเสร�มและพัฒนาธุรกิจ
Business Promotion and Development Division

กองพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
e-Commerce Division

กองคลัง
Finance Division

 สำนักงานเลขานุการกรม
The Office of Secretary

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

กองบร�หารการประกอบธุรกิจของชาวต�างชาติ
Foreign Business Administration Division

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology Centre

กองธุรกิจบร�การ
Service Business Division 

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร
Public Sector Development Group

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance Division

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 
Regional and Community Business Division 

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Secured Transaction

Registry Division

กองธุรกิจบร�การ
Service Business Division 

กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Public Company and Special 
Business Registration Division
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Business Information Division
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Bureau of Law

กองบร�หารการประกอบธุรกิจของชาวต�างชาติ
Foreign Business Administration Division

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology Centre

กองธุรกิจบร�การ
Service Business Division 

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร
Public Sector Development Group

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance Division

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 
Regional and Community Business Division 

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Secured Transaction

Registry Division

กองธุรกิจบร�การ
Service Business Division 

กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Public Company and Special 
Business Registration Division
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กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting Supervision Division

กองข�อมูลธุรกิจ 
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 สำนักงานเลขานุการกรม
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กองบร�หารการประกอบธุรกิจของชาวต�างชาติ
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Information and Communication Technology Centre

กองธุรกิจบร�การ
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กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร
Public Sector Development Group

กลุ�มตรวจสอบภายใน
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กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
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กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 
Regional and Community Business Division 

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Secured Transaction

Registry Division

กองธุรกิจบร�การ
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กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Public Company and Special 
Business Registration Division

Organization Chart of the Department of Business Development
โครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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นายทศพล  ทังสุบุตร
Mr. Thosapone  Dansuputra

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director-General

Executives of the Department of Business Development
คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada  Lertharpachit 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Deputy Director-General

นายจิตรกร   ว่องเขตกร
Mr. Jitakorn  Wongkhatekorn 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Deputy Director-General

นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำา
Mrs. Raweephan Changyencham 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Deputy Director-General
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นางศิริพร  ชำานาญชาติ
Mrs. Siripron  Chamnanchat

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
Computer Technical Officer, Expert Level

ม.ล.ภู่ทอง   ทองใหญ่
M.L. Bhuthong  Thongyai

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Officer, Expert Level

นายกำาแหง  กล้าสุคนธ์
Mr. Khamhaeng  Klasukhon

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Officer, Expert Level

นายสันติ  แป้นอ่ำา
Mr. Santi  Panam

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
Human Resource Officer, Expert Level
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นางรชนีกร  ดำาเด่นงาม
Mrs. Rachaneekorn  Damdenngam

ผู้อำานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
Director of Business Registration 
Division

นายสมควร  อิ่มถาวรสุข
Mr. Somkuan  Imtavonsuk

เลขานุการกรม
Secretary

นายธีระศักดิ์  สีนา
Mr. Theerasak  Seena 

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
Director of Bureau of Law

นายสถาพร  ร่วมนาพะยา
Mr. Sathaporn  Ruamnapaya

ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
Director of Business Promotion and 
Development Division

นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง
Miss Chutamanee  Yodsaeng

ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีธุรกิจ
Director of Business Accounting 
Supervision Division

นายโกมล  นมรักษ์
Mr. Komon  Nomrak 

ผู้อำานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
Director of Business Information 
Division
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นายธานี   โอฬารรัตน์มณี
Mr. Thanee  Olanratmanee

ผู้อำานวยการกองคลัง
Director of Finance Division

นางสาวรัญศิกานต์  งามบุษบงโสภา
Miss Ransikarn  Ngambusabongsopa

ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร
Director of Information and Communication 
Technology Centre

นางบรรณโศภิษฐ์  นนทรีย์
Mrs. Bannasopit  Noncie

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector 
Development Group

นายวรวิทย์  สิงห์อินทร์
Mr. Worawit  Sing-in 

ผู้อำานวยการกองบริหาร 
การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
Director of Foreign Business 
Administration Division

นางสาวกุลกริยา  เปลี่ยนสกุลวงศ์
Miss Kunkariya  Pleansakunwong 

ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
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นางจินตนา  สังเกตุ
Mrs. Jintana  Sangket 

ผู้อำานวยการกองทะเบียน 
บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Director of Public Company and 
Special Business Registration 
Division

นางสาวจรรยา  ชื่นสิริพัฒนกุล
Miss Chanya  Chensiripattanakul

ผู้อำานวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Director of Secured Transaction Registry 
Division

นางนุชอนงค์  เชิดสูงเนิน
Mrs. Nuchanong  Cherdsoongnern

ผู้อำานวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
Director of Regional and Community 
Business Division 

นายปรัชญา  ไพโรจน์กุลมณี
Mr. Prachaya  Pairojkulmanee

ผู้อำานวยการกองธุรกิจบริการ
Director of Service Business Division

นางสุภาพร  บุญแทน
Mrs. Supaporn  Boontan

ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Director of Corporate Governance 
Division 





Success Stories of the Department of Business Development

ผลงานสำาคัญ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เริ่มต้นธุรกิจ ได้ง่�ยขึ้น รวดเร็วขึ้น และถูกลง
Starting a Business Easier, Faster, and Cheaper

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำมีหน้ำที่หลักประกำรหนึ่ง

ในกำรให้บริกำรจดทะเบยีนนติบิคุคลทีถ่อืเป็นขัน้ตอนแรก

ในกำรเริ่มต้นและกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศ ซึ่งกรม

ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

กำรให้บริกำรจดทะเบยีนนติิบคุคลมำอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้ 

กำรบรกิำรมคีวำมสะดวกรวดเรว็ มคีวำมมัน่คงปลอดภยั 

น่ำเชือ่ถอื และมมีำตรฐำนเป็นสำกล เช่นเดยีวกบัหลำย

ประเทศทัว่โลก โดยมุง่เน้นกำรน�ำเทคโนโลย ีเข้ำมำช่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรจดทะเบยีนนติบิคุคล

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ หรือ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งผู้ประกอบกำร

ทีป่ระสงค์จดทะเบยีนผ่ำนระบบ e-Registration สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ง่ำยๆ ใน 2 ขั้นตอน คือ 

One of the key responsibilities of the Department 

of Business Development (DBD) is to render the 

juristic person registration service which is known as 

the first step of starting/doing business in Thailand 

and it has long been the area the DBD has put much 

effort into improving by making it faster, more secure 

and trustworthy, and acceptable by the same global 

standards as other countries’ around the world. The 

DBD has seen the importance of making the most 

of technology to facilitate online registration of juristic 

persons or, in short, e-Registration. At present the 

whole process of e-Registration takes only 2 steps 

as illustrated below.
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1. ลงทะเบยีนและยืนยันตวัตนทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-KYC) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ (Username& 

Password) ซึ่ง Username&Password นี้ ใช้ส�ำหรับ

กำรเข้ำสู่ระบบ และกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ซึง่ถอืเป็น Digital Signature ทีน่�ำเทคโนโลย ีPublic Key 

Infrastructure (PKI) มำใช้ เทียบเท่ำกับลำยมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

2. ยื่นค�ำขอจดทะเบียนนิติบุคคลผ่ำนระบบ 

จดทะเบยีนนติบิคุคลทำงอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration)  

ซึ่งระบบสำมำรถรองรับกำรด�ำเนินกำรย่ืนค�ำขอ 

จดทะเบียนได้ครบถ้วนทุกกระบวนกำร ผ่ำนทำง

อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่กำรกรอกข้อมูลประกอบกำร 

จดทะเบยีน กำรยืน่ค�ำขอจดทะเบยีน กำรรบัจดทะเบยีน 

กำรช�ำระค่ำธรรมเนียม และกำรรับเอกสำรหลัง 

กำรจดทะเบียน 

ในปี 2564 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้ยกระดับ

ประสิทธิภำพของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทำง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อให้ระบบใช้งำนง่ำย

และสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

1. Registering and authenticating the electronic 

identity (e-KYC) to get a set of username and 

password to be used later for logging in the 

e-Registration system and entering the electronic 

signature which is a digital signature developed with 

the help of Public Key Infrastructure (PKI) technology 

and equivalent to a reliable electronic signature under 

the Electronic Transactions Act B.E. 2544 (2001).

2. Filing a registration form via e-Registration 

system through which the whole process of juristic 

person registration - from filling out and submitting 

the form to getting the registration, paying fees, and 

obtaining the document - can be 100% completed.

In 2021 the DBD has raised the efficacy of 

e-Registration system to the next level, making it 

even more convenient and user-friendly with the 

following features.

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� 

นำเทคโนโลยี AI เข�ามาใช�ในกระบวนการตรวจสอบ
ทำให�ผู�รับบร�การทราบผล  Real Time 

เพิ่มช�องทางให�ผู�แทนสามารถจัดทำและ
ยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู�ที่เกี่ยวข�องกับนิติบุคคลได�

ไม�จำเป�นต�องมี Username&Password 
เพื่อเข�าระบบและลงลายมือช�่อ

ลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ประกอบการลงคร�่งหนึ่ง 
หากผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล

ผ�านทางระบบ e-Registration 



26 รายงานประจำาปี 2564  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• น�ำเทคโนโลยี AI เข้ำมำใช้ในกระบวนกำร 

ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ท�ำให้ผู ้ รับบริกำรทรำบผล  

กำรอนุมัติชื่อนิติบุคคลได้แบบ Real Time 

• เพิ่มช ่องทำงให้ผู ้แทนสำมำรถจัดท�ำและ 

ยื่นค�ำขอจดทะเบียนแทนผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคล  

(หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดกำร ในกรณีค�ำขอจดทะเบียน 

ห้ำงหุ้นส่วน หรือผู้เร่ิมก่อกำร/กรรมกำร ในกรณีค�ำขอ

จดทะเบยีนบรษิทัจ�ำกัด) ได้ โดยผูท่ี้เกีย่วข้องกนัติบิคุคล 

ดังกล่ำว ไม่จ�ำเป็นต้องมี Username&Password เพื่อ

เข้ำระบบและลงลำยมือชื่อ 

• ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำรจำกมำตรกำร

ลดค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนลงคร่ึงหนึ่ง หำก 

ผู ้ประกอบกำรจดทะเบียนนิติบุคคลผ่ำนทำงระบบ 

e-Registration 

นอกจำกนี ้ระบบ e-Registration ได้รบักำรรบัรอง 

ISO 27001:2013 ผู้ประกอบกำรจึงมั่นใจได้ว่ำระบบ 

e-Registration มคีวำมปลอดภยั น่ำเชือ่ถอื ไม่หละหลวม 

และไม่น�ำมำซึ่งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกำรจดทะเบียน 

กำรด�ำเนินกำรข้ำงต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกำร 

เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ำยขึ้น สะดวก รวดเร็วขึ้น และประหยัด

ค่ำใช้จ่ำย ซึง่จะช่วยส่งเสรมิบรรยำกำศกำรค้ำกำรลงทนุ

ภำยในประเทศเป็นไปในทำงท่ีดีขึ้นได้อีกทำงหนึ่ง 

รวมทัง้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

เป ็น 1 ใน 9 หน ่วยงำน ที่ ได ้รับรำงวัลเลิศรัฐ  

ประจ�ำปี 2564 สำขำบริกำรภำครัฐ ประเภทยกระดับ

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ระดับดีเด่น

• The task of examining a juristic person’s 

name is performed by AI technology, immediately 

informing the user whether the name is approved 

(real-time interactive feature).

• The system now allows a proxy to prepare 

and submit the registration form on behalf of a person 

related to the juristic person (a partner/managing 

partner if applying for partnership registration, or a 

promoter/director if applying for company registration), 

making it no longer necessary for the person related 

to the juristic person to have a username or password 

to log in or affix the signature.

• It is a cost-saving option. With the DBD’s 

special measures, the juristic person registration 

processed through e-Registration system is entitled 

to 50% fee discount.

The DBD’s e-Registration system has also 

received the ISO 27001:2013 certification, assuring 

the users that the system is secure and reliable, has 

no loophole, and will not give rise to a registration-

related dispute.

The DBD’s effort to improve the registration 

service as discussed above makes a process of 

starting a business much easier, faster, cheaper and 

more convenient, embodying a pleasant environment 

เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแล�ว
จะได�สถานะเป�นนายจ�างอัตโนมัติ
และสามารถเลือกจดภาษีมูลค�าเพิ่ม (VAT)
ได�ในคราวเดียวกัน *เฉพาะบร�การแบบ walk-in

รวมขั้นตอน การจัดตั้งธุรกิจ
*ดำเนินการได�ที่

: ส�วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
: สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต 1-6
: สำนักงานพาณิชย�ทุกจังหวัด และ 4 สาขา 
 (แม�สอด พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย) 
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จำกควำมมุ ่ งมั่นพัฒนำบริกำรเพื่ออ�ำนวย 

ควำมสะดวกผู ้ประกอบกำร ให ้สำมำรถเริ่มต ้น 

ด�ำเนินธรุกจิได้ง่ำย รวดเร็ว และลดต้นทนุกำรประกอบธรุกจิ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจึงได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับ

รำงวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี 2564 ในสำขำบริกำรภำครัฐ  

อีกหนึ่งประเภทรำงวัล ได้แก่ ประเภทรำงวัลบูรณำกำร

ข้อมูลเพื่อกำรบริกำร จำกผลงำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล 

เริ่มต้นธุรกิจ ร ่วมกับ 2 หน่วยงำนพันธมิตรด้ำน 

กำรเริม่ต้นธรุกจิ ซึง่เป็นกำรรวมข้ันตอนกำรจดทะเบยีน

ธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กำรจดทะเบียน 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มของกรมสรรพำกร และขึ้นทะเบียน

นำยจ้ำงของส�ำนกังำนประกนัสงัคมให้อยู่ในขัน้ตอนเดยีว 

ณ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพียงจุดเดียว

for commerce and investment in Thailand. The DBD 
has all the reasons to be proud of our performance 
in this area as we are one out of 9 Public Sector 
Excellence Award winners for the year 2021, 
category: Public Service, sub-category: Improvement 
in Convenience of Service, level: Outstanding. 

Owing to our continual commitment to make 
the process of starting a business easier, faster and 
more economical for business operators, the DBD 
has been shortlisted for one more award in addition 
to the above prize; that is, Public Sector Excellence 
Award for the year 2021, category: Public Service, 
sub-category: Data Integration for Service to the 
Public, for the work of linked-up database used for 
the starting of business. This award-winning work is 
a result of collaboration between the DBD and the 
other 2 state agencies. It combines the DBD’s 
registration work, the Revenue Department’s VAT 
registration, and the Social Security Office’s 
employees registration into 1 single step under the 
administration of DBD only. 
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หนังสือรับรองเลขที่ 1256400487 แบบ ต.7

ทะเบียนเลขที่ 0105563114995

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

หนังสือรับรองนี้ออกใหเพื่อแสดงวา

บริษัท อีคลาวดวัลเลย เทคโนโลยี จํากัด

ไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม มาตรา 12

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดังนี้
          บัญชีสาม (9) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวของกับระบบ บริการคลาวด

ซอฟตแวร และ PLATFORM เชน การใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค การออกแบบและวางโครงสราง การติดตั้ง

ถายโอนขอมูลการปรับปรุงพัฒนา TOOLS ตาง ๆ การทดสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซม การวิเคราะห

การแกปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการระบบคลาวด และประเมินผล เปนตน ทั้งนี้ ไมรวมถึง

การใหบริการทางสถาปตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา

          ทั้งนี้ ตามที่ไดรับบัตรสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการสนับสนุนการคา

(ตอดานหลัง)

โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนดไว

ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 64-0178-1-00-0-0

ออกให ณ วันที่

1 / 2
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การให้บริการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) ณ จุดเดียว 

One-Stop Service for e-Foreign Certificate
ภำรกิจส�ำ คัญของกรมพัฒนำธุร กิจกำรค ้ำ 

ประกำรหนึง่ คือ กำรก�ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของ

คนต่ำงด้ำว ในประเทศไทย ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ

กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 โดยมี 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่นักลงทุน 

ต่ำงชำติในกำรประกอบธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 

2563 ที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 

เป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพของกำรให้บรกิำร ซึง่สอดคล้อง

กบันโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศ และส่งเสริม

สภำพแวดล้อมท่ีดใีนกำรลงทนุ นอกจำกนี ้ เป็นกำรตอบ

โจทย์ทัง้ในแง่ของผูใ้ห้บรกิำรในกำรเป็นหน่วยงำนภำครฐั 

ที่พร้อมก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

ในระยะเริ่มแรกจะเป็นกำรพัฒนำกระบวนงำน 

กำรออกหนังสอืรบัรองกำรประกอบธรุกจิของคนต่ำงด้ำว

เพือ่เป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรให้บรกิำร โดยกรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำได้บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตร  

2 หน่วยงำน ได้แก่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทนุ (BOI) และส�ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิิทลั (DGA) 

พัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้

น�ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับค�ำแนะน�ำและ

ควำมช่วยเหลือจำก DGA มำใช้เพื่อออกหนังสือรับรอง

กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Foreign Certificate) ส�ำหรับ “กรณีที่นิติบุคคล

ต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  

ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว ่าด ้วยการ 

ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวให้สามารถยืน่ขอรบับตัร

One of the key responsibilities of the Department 

of Business Development (DBD) is the oversight of 

foreign business activities to ensure their full 

compliance with the Foreign Business Act B.E. 2542 

(1999). The DBD has long been playing an 

indispensable part in facilitating the process of 

granting foreign investors to do business in Thailand. 

In 2020 the DBD was working on the transitioning 

of a laborious, foreign business-related service 

process to a fully electronic service model which 

would be user-friendly, convenient, fast and efficient. 

This dovetails nicely with Thailand’s policy related to 

investment promotion and creation of a fertile 

environment for investment. Moreover, considering 

the performance on the part of DBD as a service 

provider, all work put into making it a fully electronic 

operation is paving the way to make the DBD, as a 

state agency, to eventually become a fully digital 

organization. 

The initial phase was all about the development 

of an efficient process for the issuance of Foreign 

Business Certificates to the foreigners. In collaboration 

with the other 2 state agencies; that is, the Board 

of Investment of Thailand (BOI), and the Digital 

Government Development Agency (DGA), the DBD 

used the technology and innovation, as recommended 

and assisted by DGA, to build an electronically-
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ส่งเสรมิการลงทนุและหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิ

ของคนต่างด้าวผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้ ณ จดุเดยีว 

(Single Unit) ที่ BOI”

กระบวนกำรเช่ือมโยงข้อมูลดังกล่ำวระหว่ำงกัน

ถือได้ว่ำเป็นกำรให้บริกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์แบบ 

ครบวงจร ได้แก่ กำรออกหนงัสอืรบัรองกำรประกอบธรุกจิ

ของคนต่ำงด้ำวแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Foreign Certificate) 

กำรช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จ

รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) และกำรลงลำยมอืชือ่

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อให้บริกำรได ้

อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ

ตรวจสอบสถำนะ ช�ำระค่ำธรรมเนียม ตลอดจน 

ดำวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

ได้ทันที ซึ่งกระบวนงำนกำรออกหนงัสอืรบัรองฯ นีท้�ำให้

ลดระยะเวลำจำกเดิมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ 30 วัน เหลือ

เพียงภำยใน 5 วนั และเป็นกำรลดต้นทุนกำรด�ำเนนิกำร 

ของผูป้ระกอบกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม

สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ และส่งผลให้ไทย

เป็นประเทศท่ีง่ำยต่อกำรท�ำธุรกิจ (Ease of Doing  

Business) อีกด้วย ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรให้บริกำร

ในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส์น้ี จะเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่นักลงทุนต่ำงชำติที่เข้ำมำประกอบธุรกิจตำม 

โครงกำรท่ีได ้รับกำรส ่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI  

ซึ่ ง มี มู ลค ่ ำ กำรลงทุนป ีละหลำยแสนล ้ ำนบำท  

ประกอบกับกำรให้บริกำรในรูปแบบน้ียังสอดรับกับ

ทิศทำงกำรด�ำเนินชีวิตหรือรูปแบบกำรท�ำธุรกิจที่ 

เปลีย่นแปลงไปสูย่คุ New Normal เพือ่ควำมปลอดภยั

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 อนัจะ

ท�ำให้แนวโน้มกำรใช้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

กำรเช่ือมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรอง 

กำรประกอบธุรกิจกของคนต่ำงด้ำวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Foreign Certificate) ณ จุดเดยีว เป็นผลงำนอกีชิน้หนึง่

ทีส่ร้ำงควำมภำคภมูใิจและส่งผลให้กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ 

ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี 2564 สำขำบริกำรภำครัฐ 

operated system for delivering the service related to 

the issuance of e-Foreign Certificates. For any juristic 

person of foreign nationality operating business in 

accordance with the law on foreign business 

operation and entitled to BOI’s special privileges 

could file an application to get an Investment 

Promotion Certificate and a Foreign Business 

Certificate at the BOI’s Single Unit.

The linked-up database of separate agencies 
whose work involves the issuance of Foreign 
Business Certificates engenders a full suite of services 
operated 100% on electronic system, i.e., the 
issuance of electronic Foreign Business Certificates 
(e-Foreign Certificate), electronic payment method 
(e-Payment), electronic receipts (e-Receipt), and 
electronic signature (Digital Signature). After all the 
improvements to make delivery of service faster and 
more efficient, the users or service recipients are able 
to immediately check the status, pay fees and 
download electronic files of Foreign Business 
Certificates online. It also shortens the work process 
for issuing a certificate from the maximum 30 days, 
as specified by law, to 5 days only, contributing to 
a pleasant setting for business operation and a better 
ranking of Thailand in the Ease of Doing Business 

performance review. What could be expected from 

the electronically-operated services is that foreigners 

who are about to make hundreds of billion baht’s 

worth of investment a year in Thailand pursuant to 

the BOI’s promotion initiative would find that doing 

business in Thailand is relatively convenient. The 

DBD’s services delivered in this manner also agree 

well with the newly-emerging way of life or doing 

business in the age of New Normal where safety 

from COVID-19 is becoming the priority, suggesting 

a tendency toward increased use of service via 

electronic channel.
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ประเภทยกระดับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้

บริกำร ระดับดีเด่น จำกควำมมุ่งมั่นพัฒนำงำนบริกำร

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกประชำชน ทั้งกำรยกเลิก 

ข้อก�ำหนดที่เป็นอุปสรรคด้ำนกฎหมำย กำรลดขั้นตอน 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรม 

กำรบริกำรทำงอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Service) เพือ่ให้บริกำร

ด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย

The linking of database to support the one-stop, 

or single unit, service for the issuance of e-Foreign 

Certificates is the pride of the DBD. It is the 

achievement that makes us become a Public Sector 

Excellence Award winner for the year 2021, category: 

Public Service, sub-category: Improvement in 

Convenience of Service, level: Outstanding. This 

honor is the result of the DBD’s ongoing 

commitment to delivering the quality service 

to the public, not to mention our 

success in removing some legal 

restrictions, streamlining related 

work processes, and making the 

service faster, more convenient, 

cost- and time-saving with the help 

of e-Service.
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เข้าถึงข้อมูลธุรกิจกับ 
DBD Data Warehouse+

กำรก้ำวเข้ำสูย่คุแห่งกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยี  

(Digital Transformation) และกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่  

(Big Data) ภำยใต้ควำมท้ำทำยใหม่ๆ ของโลก VUCA 

World อันประกอบไปด้วย ควำมผันผวน (Volatility) 

ส ่งผลให ้สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอย ่ำงรวดเร็ว 

ควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ของกำรหำข้อมลูทีช่ดัเจน

มำอธิบำยสถำนกำรณ์ ควำมซับซ้อน (Complexity) 

The arrival of the digital transformation age 

where the use of Big Data within the context of highly 

volatile VUCA World is getting more and more 

commonplace is sure to create a strong dynamic for 

change. The uncertain nature of data to be used in 

explaining the complexity of situations, plus the 

existence of a great deal of factors affecting decision 

Access to 
Business Data with 

DBD Data Warehouse+
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Access to 
Business Data with 

DBD Data Warehouse+

making and the increased ambiguity inherent in 

prediction is giving rise to the emergence of New 

Normal that affects all sectors of our society, i.e., 

the public, private, and civil sectors. So, it becomes 

necessary for any agency tasked with rendering 

services to use technology as a tool to make  

the database used in making business decisions 

accessible on-demand, fast and accurate.  

The Department of Business Development (DBD) - a 

public agency responsible for delivering services in 

connection with juristic person registration, supporting 

business operators, cultivating corporate governance 

practices, and providing business information - is 

thus determined to keep developing and improving 

a Big Data system and applying technological and 

IT knowledge to enhance potentiality of Thai business 

operators, help increase the value of information  

that can be used in making business decisions,  

and promote highest efficient use of resources  

for commercial purpose. This is done through  

DBD Data Warehouse+ service which is accessible, 

free-of-charge, 24 hours every day by just visiting 

the website.

Business Data Warehouse is a central repository 

of Thailand’s juristic person information, rendering  

a service related to juristic persons’ registration 

information and financial statements, as well as an 

insight into the foreign investment in Thai-national 

juristic persons. On the Data Warehouse+ platform, 

there are a wide array of functions helpful in making 

sound business decisions. Take, for example, first, 

the menu “Business Partners”, in which business 

operators can easily search to find prospective 

business partners, all the way from upstream to 

downstream of supply chain; second, the menu 

“Area-Specific Info”, in which users could easily 

ที่ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยจ�ำนวนมำกในกำรตัดสินใจ และ 

ควำมไม่ชัดเจน (Ambiguity) ในกำรคำดเดำอนำคตนั้น 

ส่งผลให้เกิดควำมปกติใหม่หรือ New Normal ที่กระทบ

ต่อทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

ดงันัน้ กำรให้บรกิำรในปัจจบุนัจงึจ�ำเป็นต้องประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีมำเป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ตำมควำมต้องกำร อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องเพื่อใช้
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find the exact location of the chosen juristic person 
by dropping a pin on the map with latitude  
and longitude coordinates - it being useful in  
making decisions concerning logistics; and, third,  
the menu “Business Opportunity” which displays 
a comprehensive list of economic indicators e.g.  
a business opportunity index determined on the basis 
of market mechanism factors (market size, competition, 
market outlook) and industrial factors (labor force, 
investment capital), and more. Easily accessible to 
any interested persons, the Data Warehouse+ is in 
many respects tantamount to business operators’ 
personal assistant, making business operators 
resourceful enough to make better decisions, for 

ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เอง 

กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำในฐำนะท่ีมหีน้ำทีใ่นกำรให้บรกิำร

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล ส่งเสริมผู้ประกอบกำร สร้ำง

ธรรมมำภิบำล และให้บรกิำรข้อมลูธรุกจิ จงึมุง่มัน่พฒันำ

ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และน�ำเอำองค์ควำมรู ้

ด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศเข้ำมำปรับประยุกต์ใช้ 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรประกอบธรุกจิให้กบั

ผู้ประกอบกำรไทย เพิ่มมูลค่ำของข้อมูลในกำรน�ำไปใช้

ประกอบกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และส่งเสริมกำรใช้

ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ผ่ำนบริกำร

ออนไลน์ DBD Data Warehouse+ ซึ่งผู ้ใช้บริกำร 

สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่ำนหน้ำเว็บไซต ์

โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

Data Warehouse+ เป็นแหล่งข้อมูลนิติบุคคลของ

ประเทศไทย ทีใ่ห้บรกิำรข้อมลูทำงทะเบยีนของนติบิคุคล 

ข้อมูลงบกำรเงิน ข้อมลูกำรลงทนุของต่ำงชำติในนติบิคุคลไทย 

อีกท้ังยังมีหลำกหลำยฟังก์ชั่นเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ 

ทำงธุรกิจ เช่น เมนู “คู่ค้าทางธุรกิจ” ซึ่งผู้ประกอบกำร

สำมำรถค้นหำคู่ค้ำทำงธุรกิจทั้งส่วนที่เป็นต้นน�้ำและ

ปลำยน�ำ้ เมนู “ข้อมลูรายพืน้ที”่ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถ

ค้นหำข้อมูลพื้นที่ของนิติบุคคลที่สนใจได้อย่ำงแม่นย�ำ

จำกกำรปักหมุดที่ตั้งของนิติบุคคลบนแผนที่ในรูปแบบ
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ของละติจูด (latitude) และลองจิจูด (longitude) เพื่อ

ประกอบกำรตดัสนิใจเชงิโลจสิตกิส์ได้ และเมน ู“โอกาส

ทางธรุกจิ” แสดงดชันทีำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ดชันโีอกำส

บ่งบอกถึงโอกำสทำงธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย

กลไกตลำด (ขนำดของตลำด กำรแข่งขนั และสภำวะตลำด) 

และปัจจัยทำงอุตสำหกรรม (จ�ำนวนแรงงำน เงินลงทุน) 

เพือ่เพ่ิมข้อมูลและควำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจเริม่ธรุกจิ 

หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของผู้ประกอบกำร อีกทั้งยังเพิ่ม

โอกำสในกำรแข ่งขันในหมวดหมู ่อุตสำหกรรมที ่

ผู้ประกอบกำรสนใจอีกด้วย เปรียบดังผู้ช่วยทำงธุรกิจ 

ที่ครอบคลุมหลำกหลำยบริกำร และเข้ำถึงได้ง่ำยเพ่ือ

ประชำชนทุกคน

จำกกำรพัฒนำดังกล่ำว ส่งผลให้ Business  

Data Warehouse+ ณ ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ใช้รวมทั้งสิ้น 

16,933,813 ครั้ง อย่ำงไรก็ดี ในปี 2565 DBD Data 

Warehouse+ ยังคงพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ด้วยกำรปรบัปรงุ

หน้ำต่ำงกำรใช้งำนให้ใช้งำนได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น  

อกีทัง้ยงัเพิม่ฟังก์ชัน่ Chatbot เพือ่ตอบสนองกำรใช้งำน

อย่ำงรวดเร็วให้ผูใ้ช้บรกิำร ซึง่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำ

ใช้บริกำร Data Warehouse+ ได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนทำง

คอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ท่ีเว็บไซต์ 

datawarehouse.dbd.go.th

example, whether to start a new business now or 

reshape the existing one, and helping business 

operators sharpen their competitive edge to 

outperform rivals in their chosen industry.

After the development of Business Data 

Warehouse+ as discussed above, the accumulated 

number of site visits since 2020 is 16,933,813. 

Nonetheless, in 2022 there will be some improvement 

made to the DBD Data Warehouse+ where the 

information shown on the display screens will be 

rearranged to make it easier to understand and more 

user-friendly with additional function called Chatbot 

to reduce the response time. The DBD Data Warehouse+ 

service is available twenty four hours a day, seven 

days a week. Just visit DBD website at www.dbd.go.th 

using your PC, smartphone or tablet. 

DBD Data Warehouse+

ผู้ช่วยทางธุรกิจของคุณ
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ปรับกระบวนทัศน์
ท�งรอดโควิด ผู้ประกอบก�รธุรกิจยุคใหม่
Paradigm Shift of New-Age Entrepreneurs in Response to COVID-19 Crisis 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ มุ่งส่งเสริมและพัฒนำ

ธุรกิจไทย เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันโดย

เฉพำะกลุม่ SME ทีม่รีปูแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิในลกัษณะ

ดั้งเดิม (Traditional SME) ให้สำมำรถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับวิถีกำร

ด�ำเนินธุรกิจ หรือ Business Model ให้สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลำดในอนำคต 

โดยเฉพำะในช่วงวิกฤตของกำรแพร่ระบำดของโรค 

โควิ ด -19  ที่ ผู ้ ป ระกอบกำรจ� ำนวนมำกได ้ รั บ 

ผลกระทบ และจ�ำเป็นต้องปรบัตวัให้ธรุกิจอยูร่อดได้ กรม

มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพธุรกิจ โดยด�ำเนินกำร 

สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ให้มำกขึน้ 

ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เรื่องกำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจที่มุ ่ ง เน ้นกำรสร ้ำงแนวคิดกำรเป ็น 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ดี สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและ

The Department of Business Development’s 

work is basically to develop, promote, and improve 

the competitiveness of, Thai business, with a 

particular focus on the SME sector which has been 

the reflection of old-time, traditional business model. 

The underlying objective of the development of this 

sector is to encourage SME operators to use, and 

integrate into their business processes, the 

technology, innovation and creative thinking to 

reimagine business models that fit the latest business 

environment and the future trends of the market. In 

response to COVID-19 crisis which has taken a heavy 

toll on far too many businesses and necessitates a 

rapid adaption in order to survive, the DBD rolled 
out programs and activities, as elaborated below, to 
reinforce SME’s potential and create marketing 
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บริกำร โดยใช้ควำมต้องกำรของตลำดเป็นตัวน�ำ ผ่ำน

กิจกรรมดังนี้ 

• สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

ธรุกจิ กรมได้ เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านบรหิารจดัการ

ธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ผ่ำนเว็บไซต์  

http://dbdacademy.dbd.go.th ซึ่งปรับปรุงให้เนื้อหำ 

มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย เช่น กำรเร่ิมต้นธุรกิจ 

กำรเงิน กำรบัญชี กำรตลำด และกำรประกอบธุรกิจ 

ใน AEC โดยมีผู้สมัครเรียนถึง 50,588 รำย 

• บ่มเพาะเชิงลึกและให้ค�าปรึกษารายธุรกิจ 

เพื่อสร้างผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ ด้ำนกำรตลำด 

กำรเงิน กำรบริหำรธุรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

และนวัตกรรม และเสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจ 

อนัน�ำไปสูก่ำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด และกำรเตบิโต

ของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ 

(1) นักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional 

Entrepreneur : SPE) เป็นกำรพัฒนำ 

นักธุรกิจรุ ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจมืออำชีพ

อย่ำงสมบูรณ์ สำมำรถบริหำรธุรกิจให้มี 

ควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนิน

ธรุกจิโดยใช้แผนกลยทุธ์ทำงธรุกิจ (Business 

Plan) เพื่อน�ำไปใช้แข่งขันทำงกำรค้ำภำยใต้

สภำวะแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู ่

ตลอดเวลำ

opportunities via online media and put much effort 
into making SME operators more knowledgeable 
about business management with the emphasis on 
the approach to entrepreneurial mindset and market-
oriented solution to add value to products/services.

• Business management knowledge building. 
The DBD made the content of business management-
related knowledge, which has been continually 
updated and encompasses diverse topics e.g. 
starting a business, business finance, accounting, 
marketing, business operation in AEC, etc., available 
to the public on the DBD’s platform of e-Learning 
via http://dbdacademy.dbd.go.th. The number of 
individuals taking courses via e-Learning are 50,588.

• Provision of incubation program and 
one-on-one consulting support to engender 
entrepreneurs who possess capability in marketing, 
finance, business management, and human 
resources and innovation management. The DBD 

has also fostered business alliance networking which 

will likely give rise to better marketing opportunities 

and a sus ta inab le  g rowth o f  bus iness .  

The program was divided into 2 courses as follows. 
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(2) นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance 

Creative Marketeer: ACM) ซ่ึงเป ็น 

กำรต่อยอดพฒันำให้นกัธรุกจิรุน่ใหม่เป็นผูน้�ำ

ด้ำนกำรตลำดสมยัใหม่ พร้อมประยกุต์ใช้แนวคิด

เชงินวตักรรมทีส่ำมำรถวเิครำะห์กลุม่เป้ำหมำย

ทำงกำรตลำดได้อย่ำงตรงจุด ใช้กลยุทธ์ทำง 

กำรตลำดสมัยใหม่ และกำรตลำดดิจิทัล 

ขยำยตลำดได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้รปูแบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ โดยมผีูผ่้ำนกำรพฒันำ

รวมทัง้สิน้ 112 รำย (SPE 77 รำย ACM 35 รำย) 

และคำดว่ำจะสร้ำงมูลค่ำเศรษฐกิจกว่ำ 478 

ล้ำนบำท 

• เชือ่มโยง SME กบักลุม่ธรุกจิ Digital Startup 

ไทย ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและกำรแก้ปัญหำธรุกจิ

หรือ Pain point ของผู้บริโภค ผู้รับบริกำร และ SME 

ได้แก่ การส่งเสริมให้ SME น�าระบบบริหารจัดการ

คลังสินค้าและขนส่ง Logistics Fulfillment “เกบ็ แพ็ค 

ส่ง” มาเพิม่ประสทิธภิาพธรุกจิ ภายใต้แคมเปญ “DBD 

Service X Logistics Startup” โดยเชื่อมโยงระบบ

บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำและขนส่งระหว่ำง Startup กับ 

SME สำมำรถเลอืกใช้บรกิำรจำก 10 ธรุกจิ Startup ได้แก่ 

Akita, Cloud Commerce, Meow Logis, MyCloud 

Fulfillment, Ship Space, SHIPPOP, Shipyours, Siam 

Outlet, Sokochan และ TRUSTBOX เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภำพธุรกิจของ SME สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำง

หรือขยำยโอกำสกำรตลำดร่วมกัน โดยมีธุรกิจ SME  

เข้ำร่วมกิจกรรม 548 รำย 

(1) Smart Professional Entrepreneur (SPE).  

The goal of this course is to breed smart, 

professional entrepreneurs of new 

generation with particular strength in 

management and good understanding in 

using a business plan as a tool to run their 

business and be competitive in the volatile 

business environment.

(2) Advance Creative Marketeer (ACM).  

The course aims to further develop the 

new-generation entrepreneurs to be at the 

forefront of new-age marketing. After 

finishing this course, they should be able 

to apply the innovative concept to accurately 

identify the target group and effectively 

grow their market, both online and offline, 

using modern marketing strategies and 

digital marketing. A total number of course 

takers is 112 (77 for SPE and 35 for ACM), 

expectedly generating THB 478 million in 

economic value. 

• Linking an SME sector with Thai-national 

Digital Startup group whose expertise is in the area 

of advanced technology used particularly in exploring 

and capturing new marketing opportunities and 

addressing pain points of customers/service 

recipients/SMEs. This led to a launch of “DBD 

Service X Logistics Startup” campaign to 

encourage SME operators to improve their 

operation efficiency by using the logistics  

and warehouse management system called 

“Store-Pack-Deliver” Logistics Fulfillment.  

This represents the linked-up logistics and warehouse 

management system between Startup and SME.  

Ten Startups providing this service are Akita, Cloud 

Commerce, Meow Logis, MyCloud Fulfillment, Ship 
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Space, SHIPPOP, Shipyours, Siam Outlet, Sokochan, 

and TRUSTBOX. The objective of this linked-up effort 

is to improve operation efficiency of SMEs, increase 

value, and create mutual marketing opportunities. 

This activity was joined by 548 SMEs.

• Encouraging Thai SELECT certified 

restaurants; Thai SELECT is a mark of certification 

awarded by the DBD, to stimulate their sales 

during the COVID-19 crisis using the online 

platforms of food ordering (Robinhood and Hungry 

Hub) and other promotion tools developed by Thai 

Startups. In collaboration Thai-national Startups with 

marketing expertise, i.e., Kollective, Sale Here, and 

Punpro, the DBD launched a PR campaign titled 

“DBD Invites All to Enjoy Thai SELECT” to create 

awareness and stimulate sales of 84 Thai SELECT 

restaurants. After running the campaign, the overall 

sales performance of these restaurants has greatly 

improved - the number of orders went up to 4,000, 

sales increased by 10%, the spending per bill was 

THB 450 - 1,600, and their presence became known 

to a wider public through video clips of influencers 

(over 400,000 views) and other media (8 million 

views).

• ส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 

Thai SELECT ที่ได้รับจากกรม น�าระบบสั่งอาหาร

ออนไลน์และเครื่องมือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ 

Startup ไทยมาช่วยกระตุน้ยอดขายในช่วงวิกฤตการณ์

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่ำนมำ โดยร่วมมือกับ

แพลตฟอร์ม Robinhood และ Hungry Hub นอกจำกนี้ 

กรมยังร่วมกับ Startup ไทยที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด 

ได้แก่ คอนเลคทีฟ (Kollective) เซลเฮียร์ (Sale Here) 

และปันโปร (Punpro) ในกำรช่วยประชำสัมพันธ์สร้ำง

กำรรบัรู ้กระตุน้กำรบรโิภค ภำยใต้แคมเปญ “DBD ชวน 

ฟิน กิน Thai SELECT” ให้แก่ร้ำนอำหำร Thai SELECT 

ทัง้ 84 ร้ำน ท�ำให้ร้ำนอำหำรมยีอดขำยภำพรวมเตบิโตขึน้

เป็นอย่ำงมำก มีจ�ำนวนกำรสั่งซ้ือจำกผู้บริโภคมำกถึง 

4,000 ครัง้และสร้ำงยอดขำยให้แก่ร้ำนอำหำรได้เพิม่ขึน้

คิดเป็น 10% ของยอดขำยที่เพิ่มขึ้น มียอดค่ำใช้จ่ำย

เฉลีย่ต่อรำยกำรตัง้แต่ 450 - 1,600 บำท และเป็นท่ีรูจ้กั 

แก่ผู้บริโภคในวงกว้ำงมำกขึ้นผ่ำนคลิปของ influencer 

มำกกว่ำ 4 แสนวิว และผ่ำนสื่อมวลชนประเภทต่ำงๆ 

ถึง 8 ล้ำนวิว



40 รายงานประจำาปี 2564  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำก เป็นกำรวำงรำกฐำน

ที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีควำม 

เข้มแขง็ ซึง่ผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP ถอืเป็นตวัแปรส�ำคัญ

ในกำรสนบัสนนุกำรพึง่พำตนเองของชมุชนในพืน้ที ่เพือ่

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและ

ยัง่ยนื โดยท่ีผ่ำนมำ กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ ได้ด�ำเนนิกำร

ส่งเสรมิพฒันำตลำดผลติภณัฑ์ OTOP ต่อเนือ่ง ทัง้ด้ำน

กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ภำยใต้

ชือ่ “OTOP Select” ใน 4 กลุม่ผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย 

Any effort put into the development of local 

economy would certainly strengthen the foundation 

of each community’s market and networking system. 

And, the OTOP products typically produced by small-

scale producers operating within their own geographic 

communities do collectively play a vital role in making 

the goal of community’s self-reliance and steadfast, 

enduring growth of local economy possible. For years 

the Department of Business Development (DBD) has 

เปลี่ยนวิกฤต...
สร้�งโอก�สท�งก�รตล�ด OTOP
Turning Crisis into Marketing Opportunities for OTOP
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(1) กลุม่กนิด ี(อำหำรและเครือ่งดืม่) (2) กลุม่อยูด่ ี(ของใช้ 

ของตกแต่ง และของที่ระลึก) (3) กลุ ่มดูดี (ผ้ำและ 

เครื่องแต่งกำย) และ (4) กลุ่มสวยดี (สมุนไพรที่ไม่ใช่

อำหำร) กำรขยำยช่องทำงตลำด รวมถึงกำรส่งเสริม 

กำรขำย กระตุ้นกำรจ�ำหน่ำย และสร้ำงกำรรับรู้ภำพ

ลกัษณ์ผลติภณัฑ์ชมุชน OTOP ให้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น แต่ด้วย

วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ทุกภำคส่วนในวงกว้ำง ผู้ประกอบกำร OTOP เป็นหนึ่ง

ในกลุม่ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกวิกฤตคร้ังนีท้ัง้ทำงตรงและ

ทำงอ้อม ด้วยข้อจ�ำกดัมำตรกำรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด

ที่ส่งผลให้ผู ้ประกอบกำรไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำ 

ตำมช่องทำงตลำดปกติได้ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทีน่ยิมซือ้สนิค้ำและบรกิำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ 

ท�ำให้ผู้ประกอบกำร OTOP ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือรับมือ

ต่อสถำนกำรณ์ให้ทันท่วงที

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค ้ำ กระทรวงพำณิชย ์ 

ตระหนักถึงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรค้ำดังกล่ำว 

จึงได้ด�ำเนินกำรเดินหน้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก 

เชงิรกุ เปลีย่นวกิฤตสร้ำงโอกำสขยำยช่องทำงกำรตลำด 

OTOP พร้อมเข้ำสูว่ถิเีศรษฐกจิ Next Normal อย่ำงยัง่ยืน 

โดยด�ำเนนิกำรส่งเสรมิพฒันำครบวงจรใน 3 มติ ิภำยใต้

แนวทำง “จุดเด่นสร้างจุดขาย สู่เศรษฐกิจฐานราก

เข้มแข็ง”

• สร้างการรับรู้ ภำพลักษณ์ผลติภณัฑ์ OTOP 

น�ำจดุเด่นของผลติภณัฑ์ OTOP ทีม่เีรือ่งรำวควำมเป็นมำ 

been continually lending its support to capture and 

expand market for OTOP-brand products in many 

dimensions, i.e. improving quality standards of 

“OTOP Select” premium items spanning all 4 

categories:- (1) Eat Well (food and beverages), (2) 

Live Well (appliances, decorating items and 

souvenirs), (3) (Look Well) clothing and accessories, 

and (4) Dress Well (non-edible herbal products) - 

broadening distribution channels, intensifying 

marketing promotion to spur sales, and increasing 

OTOP brand’s exposure to a wider market, both 

national and overseas. However, the recent crisis of 

COVID-19 has plagued all sectors of Thailand’s 

economy far and wide and the OTOP producers are 

no exception;- they were suffering a blow both directly 

and indirectly. With the imposed COVID-19 prevention 

measures coupled with the upward trend of online 

shopping, the OTOP-brand operators need to 

effectively handle this crisis by promptly adapting 

their ways of doing business.

Recognizing a shift in the commercial tide, the 

DBD, under the administration of the Ministry of 

Commerce, has resolved to be vigorously proactive 

in turning the unprecedented crisis into the 
opportunities by expanding the OTOP brand’s 
marketing channels, guiding OTOP-brand operators 
into the realm of Next Normal economy, and rolling 
out a suite of programs under the concept “Reshaping 
Uniqueness into Catchy Sales Gimmick to Bring Forth 
a Strong Local Economy” in a bid to support and 
promote all products under the OTOP brand in 3 
dimensions.

• Creating OTOP brand’s favorable perceived 
image by presenting the distinctive attributes of OTOP 
items which have already been singled out to run 
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และเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์จำกภมูปัิญญำวถิไีทยของ

คนในชมุชนแต่ละท้องถิน่ทีแ่ตกต่ำงกัน มำประชำสมัพนัธ์

ภำยใต้แบรนด์ “OTOP Select” น�ำเสนอโดย Influencer 

ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ช่องทำง 

หลัก ได้แก่ Facebook Youtube และ Tiktok ภำยใต้ชื่อ 

“OTOP Select by DBD” สร้ำงกำรรบัรู้ในกลุม่ผูบ้รโิภค

ได้มำกกว่ำ 1 ล้ำนคน ซึง่กลุม่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัควำมสนใจ

เป็นพิเศษ คือ กลุ่มกินดี (อำหำรและเครื่องดื่ม) แม้ว่ำ

จะเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีได้เป็นทีรู่จั้กและได้รบัควำมนยิม

ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ภำยใต้

นโยบำยกำรส่งเสริม “อาหารไทย อาหารโลก” แต่ 

กำรสร้ำงกำรรับรู้ในคร้ังน้ี ได้น�ำผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่

และเป็นวัตถุดิบเฉพำะในท้องถิ่นต่ำงๆ มำน�ำเสนอ 

เพิม่เตมิด้วย เช่น ส้มควำย วตัถดุบิท้องถิน่ของจังหวดัภูเกต็ 

ที่น�ำมำแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม มีสรรพคุณมำกมำย อำทิ 

ช่วยในเรือ่งกำรระบำย แก้ท้องผกู บ�ำรงุผวิพรรณ ถอืเป็น

พืชเศรษฐกิจส�ำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่สร้ำงรำยได้ให้แก่

คนในชุมชนเป็นจ�ำนวนมำก รวมทั้ง กำรน�ำเสนอ

under the “OTOP Select” brand, along with their 

background stories and unique features that link the 

products itself with their originating community’s 

traditional wisdoms to the public using social media 

influencers via 3 key platforms i.e. Facebook, 

Youtube, and Tiktok under the theme “OTOP Select 

by DBD”. This campaign has exposed “OTOP 

Select” brand to more than 1 million consumers and 

the products gaining particular traction is in the 

category of Eat Well (food and beverages). Even 

though products under this category have generally 

been well-recognized and well-received among both 

Thai and foreign consumers following the running of 

policy “Thai Food, World Food”, the DBD has 

introduced into this campaign new OTOP products 

processed or extracted from exotic, indigenous 

materials e.g. Garcinia which specifically grows in 

Phuket and is becoming one of Phuket’s economic 
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crops that could generate lucrative income for the 

locals. Known for its medicinal properties of laxative, 

relieving constipation and nourishing skin health, the 

Garcinia fruits are processed into a drink. The 

campaign also promoted many new items after going 

through the process of value addition e.g. 5-natural 

herbal color rice which is the innovation of coating 

rice with Thai herbs for nutritional supplement 

purpose, and galingale mixed noni juice which is 

made from Thai herbs characterized with certain 

medicinal properties. These OTOP newcomers 

embody the higher level of community products and 

the awareness of consumers’ needs where a health 

concern is becoming a priority.

• Developing retail channels network for 

OTOP brand. To effectively introduce OTOP brand 

to a wider public, the DBD, beware of the necessity 

to secure as many as possible key regional retail 

channels, has launched a campaign “Create Market 

to Build Stronger Community”, primarily focusing 

on extending the networking of retail channels in 77 

provinces countrywide. At present, with over 300 

retail spaces located in many provincial areas to offer 

OTOP products, what has happened is the mutual, 

symbiotic relationship within the community between 

producers, retailers, and community-based operators, 

leading to  OTOP brand’s wider marketing opportunity 

via the developed network of retail channels, 

consumers’ easier access to OTOP products, more 

jobs and higher income in each community, and a 

whole host of strong, self-sustaining and self-reliant 

communities in the end.

• Pushing for linked-up, offline-and-online 

market and exploring marketing opportunities for 

OTOP brand. The DBD’s work in this dimension 

ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรพัฒนำเพ่ิมมูลค่ำ เช่น ข้ำวสมุนไพร  

5 สี ที่ใช้นวัตกรรมในกำรน�ำสมุนไพรไทยมำเคลือบที่

เมล็ดข้ำวเพื่อเพิ่มคุณค่ำ และเพิ่มมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ 

หรอืน�ำ้ลกูยอกระชำยด�ำ กำรผสมผสำนพชืสมนุไพรไทย

ทีม่สีรรพคณุมำกมำย มำเพิม่มลูค่ำพฒันำเป็นเครือ่งดืม่

สมุนไพร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและตอบสนอง

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ควำมส�ำคัญต่อสุขภำพ

• พัฒนา สร ้ำงเครือข ่ำยแหล่งจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ OTOP ซ่ึงแหล่งจ�ำหน่ำยน้ัน เป็นช่องทำง

ตลำดที่ส�ำคัญระดับพื้นที่ในกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์

ชุมชนสู ่ผู ้บริโภคได้มำกขึ้น โดยด�ำเนินกำรภำยใต้

แนวทำง “สร้างตลาด สร้างชุมชนเข้มเข็ง” เน้นสร้ำง

เครือข่ำยแหล่งจ�ำหน่ำยในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งจ�ำหน่ำยรวมกว่ำ 300 แห่ง เพื่อเป็น

ตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ให้เกิดกำร

พึง่พำกนัในชมุชน ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรแหล่งจ�ำหน่ำย

และผู้ประกอบกำรชุมชน เพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดให้
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includes: (1) joined-up marketing promotion with King 

Power Tax Free Limited to introduce new OTOP 

items to all OTOP Stores at Suvarnabhumi 

International Airport, Phuket Airport, and Don Muang 

Airport. Following a major blow to a tourism industry 

caused by COVID-19 crisis, the focus has been 

shifted to the migration of over 300 OTOP items to 

be sold online through www.kingpower.com, www.

kingpower-cn.com, and on the online platform named 

TAIHAITAO; (2) organizing events to boost a sales 

of “OTOP Select” products with 2 trade fairs, with 

a participation of 100 OTOP Select brands, held in 

Chiang Mai and Udonthani, and a joined-up campaign 

“Enjoy Shopping Premium OTOP Items” with 

Shopee - over 2,000 items from 50 OTOP Select 

brands were offered with giveaways of promotional 

discount codes up to 15%; (3) creating a linked-up 

market by holding an event called Online Virtual 

Exhibition 360 where the presentation of OTOP 

products and business negotiations in which 110 

OTOP operators participated were taking place 

online. This is considered a whole new aspect of 

OTOP product virtual presentation; and (4) organizing 

a stage for online business matching with key modern 

trade chains e.g. King Power, CP All, Lotus, BigC, 

Tops Supermarket, Lemon Farm, Food Villa, and also 

with Trader/Buyer groups in a bid to expose to a 

wider public the OTOP products fitted out with both 

สำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่ำนเครือข่ำย 

แหล่งจ�ำหน่ำย ผูบ้รโิภคเข้ำถงึผลติภณัฑ์ OTOP ได้ง่ำยขึน้ 

สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน สูก่ำรเป็นชมุชน

เข้มแข็งที่พึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

• ผลักดัน เชื่อมโยงตลำด สร้ำงโอกำสทำง 

กำรตลำด OTOP ทั้ง Offline และ Online โดยจัด  

(1) ส่งเสรมิช่องทำงกำรตลำด ร่วมกบับรษิทั คงิเพำเวอร์ 

แท๊กซ์ฟรี จ�ำกัด น�ำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ำวำงจ�ำหน่ำย

ยังร้ำน OTOP Store ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ภูเก็ต และ

ดอนเมือง และเมื่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวได้รับ 

ผลกระทบจำกวกิฤตโควดิ-19 จงึได้ขยำยสูช่่องทำงออนไลน์

ผ่ำนเว็บไซต์ www.kingpower.com, www.kingpower-

cn.com และแพลตฟอร์มออนไลน์ TAIHAITAO เพือ่เป็น

อีกหนึ่งช่องทำงในกำรขำยผลิตภัณฑ์ OTOP มำกกว่ำ 

300 รำยกำร (2) กระตุ้นกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP 

Select โดยจัดแสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำ จ�ำนวน 2 ครั้ง 

รวม 100 รำย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และอุดรธำนี และ 

จัดแคมเปญ “สุขใจช้อปของท็อปโอทอป” ร่วมกับ 

Shopee น�ำทัพผลิตภัณฑ์ OTOP Select จ�ำนวน 50  

ร้ำนค้ำ รวมกว่ำ 2,000 รำยกำร พร้อมมอบโปรโค้ด

ส่วนลดพเิศษ 15% (3) เชือ่มโยงตลำดในรปูแบบ Online 

Virtual Exhibition 360 น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเจรจำ

ธุรกิจผ่ำนออนไลน์ จ�ำนวน 110 รำย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่

ของผลติภณัฑ์ OTOP ในกำรน�ำเสนอผลิตภณัฑ์รปูแบบ 

Virtual (4) เจรจำธุรกิจออนไลน์ (Online Business 

Matching) กับกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern 

Trade) เช่น คิงเพำเวอร์ ซีพี ออลล์ โลตัส บิ๊กซี ท็อป 

ซูเปอร์มำร์เก็ต เลมอนฟำร์ม ฟู ้ดวิลล่ำ และกลุ ่ม 
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marketing and manufacturing potential. This activity 

is considered successful as many participating OTOP 

brands have secured greater marketing channels to 

reach new-age consumers. The event has ultimately 

led to the matching of 624 business pairs and more 

than THB 100 million in business value to local 

economy.

The OTOP brand’s marketing potential which 

has risen to new heights is a testament to the DBD’s 

success in supporting the growth of communities’ 

marketing system, turning the crisis into the marketing 

opportunities for OTOP brand, linking up market at 

all possible levels, and bringing forth robustness and 

sustainability of local economy. And, the next step 

to be taken by the DBD is to reshape OTOP Select 

brand toward the Next Normal economy by drawing 

on the combination of Thai unique identity and BCG 

Model (Bio Circular Green Economy) approach which 

in the future will play an important role in taking the 

value of OTOP brand to even new heights.

ผู้จัดจ�ำหน่ำย Trader/Buyer เพื่อน�ำผลิตภัณฑ์ OTOP  

ที่ได้มำตรฐำน มีศักยภำพทั้งกำรตลำดและกำรผลิต  

เข้ำถึงผู้บริโภคในวงกว้ำง ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรเชื่อมโยง

ตลำดนี้ สำมำรถขยำยช่องทำงตลำดผลิตภัณฑ์ OTOP 

ให้เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ในหลำกหลำยช่องทำง  

เกิดกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจ จ�ำนวน 624 คู่ธุรกิจ และสร้ำง

มลูค่ำเพิม่ให้แก่เศรษฐกจิฐำนรำกมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท 

ควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินกำรยกระดับศักยภำพ

ทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ OTOP ของกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ เป็นอีกก้ำวควำมส�ำเร็จของกำรส่งเสริมตลำด

เศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก พลิกวิกฤตสร้ำงโอกำสทำง 

กำรตลำดผลิตภัณฑ์ OTOP ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เชือ่มโยงกำรตลำดในทกุระดบัทกุช่องทำง สร้ำงควำมเข้มแขง็

ให้แก่ชมุชนเศรษฐกจิฐำนรำกอย่ำงยัง่ยืน พร้อมเดนิหน้ำ

สู่ก้ำวต่อไปในกำรสร้ำงแบรนด์ OTOP Select สู่วิถี

เศรษฐกจิแบบ Next Normal เน้นพฒันำด้วยเอกลกัษณ์

วิถีไทย สอดประสำนแนวคิด BCG Model (Bio Circular 

Green Economy) ทีจ่ะเข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในอนำคต 

เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่ำ และคงไว้ ซ่ึงคุณค่ำของ

ผลิตภัณฑ์ OTOP
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Smart grocer

PROMO

New normal

สมาร์ทโชวห่วย
Smart Grocers

ร้ำนค้ำโชวห่วยกว่ำ 400,000 แห่งทั่วประเทศ 

เป็นส่วนส�ำคญัในกำรน�ำประเทศข้ำมพ้นวกิฤตกำรระบำด

ของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เนื่องจำกเป็นแหล่ง

รวบรวมสนิค้ำอุปโภคบรโิภคของชมุชน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย

และควำมเสี่ยงของผู้บริโภคในกำรออกนอกพ้ืนท่ี เป็น

ช่องทำงกำรกระจำยสนิค้ำส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรรำยย่อย

และสนิค้ำ OTOP ให้มรีำยได้ นอกจำกนี ้ร้ำนค้ำโชวห่วย

ยังเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือผู้ที่มีรำยได้น้อยและ

กำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครฐัผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น 

คนละคร่ึง บัตรสวสัดกิำร เรำชนะ จึงมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิง 

Non-chain, Thai-national grocery stores 

numbering over 400,000 countrywide could be a 

vital cog in battling Thailand’s COVID-19 crisis. This 

is because these small-scale grocers and community 

outlets are collectively functioning as a community 

center stocking and supplying everyday use 

consumer goods; this helps people in the neighborhood 

save cost and minimize risk of getting infected with 

COVID-19 from traveling. They are also functioning 

as distribution channel of products locally sourced 
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ทีจ่ะต้องพฒันำร้ำนค้ำโชวห่วยให้เข้มแขง็ เพือ่ขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจระดับชุมชน และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ผู้บริโภคในท้องถิ่นต่อไป อย่ำงไรก็ดี ร้ำนค้ำโชวห่วย 

ยังต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยหลำยประกำร โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ร้ำนค้ำ

โชวห่วยจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำในฐำนะหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจ

หลักในกำรส่งเสริมและยกระดับธุรกิจ SME และธุรกิจ

ท้องถิ่น จึงมุ่งมั่นพัฒนำร้ำนค้ำโชวห่วยและร้ำนค้ำส่ง

ค้ำปลกีทัว่ประเทศสูก่ำรเป็นสมำร์ทโชวห่วย ซึง่เป็นร้ำน 

ที่มีภำพลักษณ์ที่ดี และมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง

เหมำะสม เพื่อให้ร้ำนค้ำโชวห่วยไทยเข้มแข็ง แข่งขันได้ 

โดยในปี 2564 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้ด�ำเนินกำร

พฒันำร้ำนค้ำส่งค้ำปลกี และร้ำนค้ำโชวห่วยทัว่ประเทศ 

ดังนี้ 

from community operators and OTOP producers. 

Moreover, these grocers are a channel through which 

the government’s COVID-19 relief measures have 

been implemented to stimulate economy and support 

low-income earners e.g. a half-half, co-payment 

scheme, cash-handouts to the welfare cardholders, 

We Win program, etc. So, it is necessary to ensure 

that Thai grocers stay strong and be able to continue 

their service within their own community. Meanwhile, 

Thai grocer business is facing many challenges, 

especially the increasingly tough competition from 

rapid expansion of modern trade outlets as well as 

changes in consumer behavior which in turn 

necessitate quick adaptation by Thai small-scale 

grocers in order to better compete and survive. The 

Department of Business Development (DBD) - a state 

agency tasked, among other duties, with promoting 

SMEs and community business and guiding them 

to new heights - is determined to turn these 

grocers as well as non-conglomerate 

wholesalers and retailers 

coun t r yw ide  i n t o  

Smar t  Groce rs  

tha t  embody  

a good image, 
สมาร�ทโชวห�วย

Smart Grocers

02

การส�งเสร�มเทคโนโลยี
ในร�านค�าโชวห�วย 

การปรับภาพลักษณ�
ร�านค�า 

Shop makeover

Promote use of technology 
in operating grocery shops

01

03 การพัฒนายกระดับมาตรฐาน
 คุณภาพการบร�หารจัดการธุรกิจ
ค�าส�งค�าปลีกตามเกณฑ�มาตรฐาน 
(สำหรับร�านค�าขนาดกลางข�้นไป) 

Raise the management standards 
of wholesalers and retailers to 

meet the DBD’s criteria 
(for shops of medium size or larger)
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1. การพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็นสมาร์ท 
  โชวห่วย โดยดำาเนินการดังนี้ 

 1) การส่งเสรมิเทคโนโลยใีนร้านค้าโชวห่วย 

ส่งเสริมให้ร้ำนค้ำน�ำระบบเทคโนโลยี POS มำใช้  

ในกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำร โดยกำรให้

ควำมรู ้และค�ำแนะน�ำเชงิลกึเกีย่วกบักำรน�ำระบบ POS 

มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ พร้อมผลักดันให้เกิด

กำรใช้ระบบ POS จริงภำยในร้ำน ท�ำให้ร้ำนค้ำสำมำรถ

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

ร้ำนค้ำ โดยด�ำเนินกำรกว่ำ 500 ร้ำนค้ำ ทั่วประเทศ 

 2) การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า พัฒนำ

ภำพลกัษณ์ร้ำนค้ำให้สวยงำม บริหำรจัดกำรได้ง่ำย และ

ถูกต้องตำมหลักกำรจัดร้ำนค้ำปลีก โดยมีผู้เชี่ยวชำญ

พร้อมทมีลงพ้ืนทีใ่ห้ค�ำปรกึษำ จดัร้ำนค้ำ และวำงระบบ

กำรบริหำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำร้ำนค้ำให้มีรูปแบบกำร

บริหำรจัดกำรและภำพลกัษณ์ทีส่ำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผูบ้รโิภคสมยัใหม่ ซึง่จะน�ำไปสูค่วำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัและกำรสร้ำงรำยได้อย่ำงยัง่ยนื โดยด�ำเนนิกำร 

กว่ำ 2,593 ร้ำนค้ำทั่วประเทศ

  3) การพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์

มาตรฐาน (ส�าหรบัร้านค้าขนาดกลางขึน้ไป) ยกระดบั

ร้ำนค้ำส่งค้ำปลกีให้สำมำรถแข่งขนัได้ โดยน�ำผูเ้ชีย่วชำญ 

ลงพื้นที่ ณ สถำนประกอบกำร เพื่อบ่มเพำะและให้ 

ค�ำปรึกษำเชิงลึก ให้ร้ำนค้ำสำมำรถพัฒนำปรับปรุง

กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ในด้ำนกำรตลำด กำรบรหิำร

จดักำรสนิค้ำคงคลงั และด้ำนอืน่ๆ ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์

ของกรม ท�ำให้มีต้นทุนกำรบริหำรลดลง มีก�ำไรสูงขึ้น 

และเป็นทีพ่ึง่ของร้ำนค้ำโชวห่วยขนำดย่อย ในพืน้ทีต่่อไป 

โดยด�ำเนินกำรทั้งหมด 33 ร้ำนค้ำ

are willing to embrace technology, and be strong 

and ready for competition. In 2021 the DBD’s efforts 

and activities in a bid to improve Thai non-chain 

wholesalers, retailers and grocers across the country 

are described below.

1. Development of old-time shops into  
  Smart Grocers 

 1) Promote use of technology in operating  

grocery shops. In our attempt to encourage grocers 

to use POS software technology, the DBD made 

sure that they first had enough knowledge about the 

technology, had access to the DBD’s in-depth 

consulting support on how to effectively manage 

shops using POS software, and were convinced 

enough to make the use of POS software which 

would help them lower the cost and improve the 

efficiency in managing their shops. At present over 

500 shops countrywide are using POS software. 

 2) Shop makeover. To make grocery 

shops look nicer, easier to manage, and well 

organized according to conceptual retail shop 

designs, the DBD has set up a team of experts to 

do fieldwork of consulting, shop layout, and setting 

up a management system. After the makeover, shops 

would have a proper management and portray the 

image that fits the preference of new-generation 

customers, leading to a better competitive position 

and flows of sustainable income. To date, there have 

been 2,593 shops countrywide already completing 

a makeover. 

 3) Raise the management standards of 

wholesalers and retailers to meet the DBD’s criteria 

(for shops of medium size or larger). With the 

objective of improved competitiveness of wholesalers 
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and retailers, the DBD rolled out an incubation 

program where a team of experts would meet the 

grocers at their locations to provide in-depth 

consultation on: - how to improve shop operation 

process; recommended marketing practices; 

inventory management; and others in accordance 

with the DBD’s criteria. The grocers with the improved 

management practices will find that their administrative 

costs drop, profit goes up, and they could mentor 

their peers within the neighborhood to follow in their 

footsteps. There is a total of 33 shops participating 

this program.  

2. Free supply of goods for sale to 3,500 

stores countrywide under the membership of the 

National Village and Urban Community Fund Office 

by the theme “Buy What You Need Easily and 
Close to Your Home”. The goal is to lower cost 

and increase sales of these shops which would 

eventually contribute to the circulation of income 

within the community and local economic system.

3. Knowledge building through e-learning 

courses, online seminars, on-site seminars, and more 

with content covering such subjects as accounting, 

tax, marketing, shop management, study of 

successful cases of grocers, etc. The goal is to 

prepare the target group of shops for further 

development into Smart Grocers. There were over 

3,600 grocers from all over the country attending 

the DBD’s knowledge building activities.

To keep supporting Thai grocery business in 

2022, the DBD will continue programs and activities 

ranging from knowledge building, use of technology 

for shop operation, and shop makeover in order to 

make Thai grocers more competitive and remain a 

strong base of local economy. 

2. การสนับสนนุชุดสนิค้าอปุโภคบรโิภคให้แก่

ร้ำนค้ำภำยใต้กำรสนบัสนนุของส�ำนกังำนกองทนุหมูบ้่ำน 

และชมุชนเมืองแห่งชำต ิ3,500 ร้ำนค้ำทัว่ประเทศ ภำยใต้

ชื่อ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพ่ือลดต้นทุนและ 

เพิ่มยอดขำยให้กับร้ำนค้ำกลุ่มน้ี น�ำไปสู่กำรหมุนเวียน

รำยได้ภำยในชุมชนและระบบเศรษฐกิจฐำนรำก

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบัร้านค้าโชวห่วย 
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น e-learning สัมมนำออนไลน์ และ

สัมมนำแบบ onsite โดยมีเน้ือหำเก่ียวกับบัญชี ภำษี  

กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกรณีศึกษำ 

ของร้ำนค้ำโชวห่วยที่ประสบควำมส�ำเร็จ เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมให้ร้ำนค้ำกลุ่มน้ี พัฒนำสู่กำรเป็นสมำร์ท  

โชวห่วยต่อไปในอนำคต โดยมีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 3,600 รำย

ทั่วประเทศ 

ในปี 2565 กรมจะเดินหน้ำด�ำเนินกำรสนับสนุน 

ผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำโชวห่วยอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในรปูแบบ

ของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรผลักดันกำรใช้เทคโนโลยี

ภำยในร้ำนค้ำ และกำรปรับภำพลักษณ์ร้ำนค้ำ เพื่อให้

ร้ำนค้ำโชวห่วยสำมำรถแข่งขันได้ และเป็นรำกฐำนของ

เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 



50 รายงานประจำาปี 2564  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
Career Creation and Economic Revival by Franchising

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ส ่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจไทยในภำพรวม  

เป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินชวีติและควำมเป็นอยู่

ของประชำชนในวงกว้ำง และภำคธรุกจิทีต้่องประสบปัญหำ

ในกำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึปัจจบัุน โดยเฉพำะ

ผู้ประกอบกำรไทยที่เป็นธุรกิจ SME ท่ีต้องเร่งปรับตัว

และพยำยำมประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด ดังนั้น  

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำในฐำนะหน่วยงำน ที่มีบทบำท

ส�ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ SME จึงได้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ช่วยเหลือและเยียวยำธุรกิจ SME ท่ีได้รับผลกระทบ 

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันแบบเชิงรุก

The escalation of COVID-19 pandemic situation 

has been a severe blow to Thai economy, turning 

people’s way of life upside down and wrecking the 

livelihoods of many far and wide. And, the business 

sector is no exception. A countless number of 

businesses, especially Thai SMEs, did and still suffers 

from the COVID-19 crisis and they need to quickly 

adapt their operation to survive through this crisis. 

The Department of Business Development (DBD) – a 

state agency whose one of key roles is to promote 

the growth of SME industry – has continued to take 

a proactive stance by organizing a long list of 
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ธรุกิจแฟรนไชส์เป็นหนึง่ในกลุม่ธรุกจิ ทีก่รมพฒันำ

ธุรกิจกำรค้ำให้กำรส่งเสริมและพัฒนำมำอย่ำงต่อเน่ือง 

และถือเป็นธุรกิจที่มีควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศไทยในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ด้วย

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจกว่ำ 300,000 ล้ำนบำท และคำดว่ำ

จะมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ และด้วยจดุเด่น ของธรุกิจแฟรนไชส์ 

ทีเ่ป็นระบบธรุกจิทีไ่ด้รบักำรพสิจูน์แล้วว่ำ สำมำรถช่วยให้

ผู้ประกอบกำรพัฒนำและขยำยกิจกำรของตนเองได้

อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ช่วยลดข้อจ�ำกัดด้ำน

เงินทุนและเวลำ นอกจำกนั้น ยังเป็นหนึ่งในทำงเลือก

ของกำรลงทนุส�ำหรบัผูท้ีต้่องกำรมอีำชพีเป็นของตนเอง

แต่ยังขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ด้ำนกำรท�ำธุรกิจ 

และกำรตลำด เพรำะผู้ขำยแฟรนไชส์จะเป็นพี่เลี้ยง 

ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ซ้ือแฟรนไชส์หรือลูกช่วง  

ในทกุๆ ด้ำน จงึม่ันใจได้ว่ำกำรด�ำเนนิธรุกจิจะมทีีป่รึกษำ

ไปตลอดเส้นทำง

ปี 2564 กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ ได้พฒันำศักยภำพ

และส่งเสริมให้เกดิธรุกจิแฟรนไชส์ไทยรำยใหม่ ยกระดบั

มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล และ

สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดธรุกจิแฟรนไชส์ทัง้แบบออนไลน์ 

(Virtual Event) และออฟไลน์ (เข้ำร่วมงำน Expo) รวมท้ัง

กำรน�ำระบบแฟรนไชส์มำเป็นเครือ่งมอื ในกำรสร้ำงงำน 

สร้ำงอำชพี สร้ำงควำมมัน่คงให้กบัประชำชนให้มรีำยได้

อย่ำงยั่งยืนเพื่อช่วยให้ผ่ำนพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กับ 

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิให้กบัประเทศผ่ำนกจิกรรม 

ดังนี้

promotional activities, including the rollout of a 

COVID-19 relief program, in order to help those SMEs 

still plagued by COVID-19. 

Thai franchise industry is one of the commercial 

sectors of which the DBD has long been promoting 

the growth. Given its economic value of more than 

THB 300,000 million which is predicted to increase 

over the upcoming years, the franchise industry is 

considered having a potential to drive forward 

Thailand’s economy during this turbulent time. What 

makes franchising stand out from other sectors is 

that the brand owners could efficiently develop and 

grow their business quickly while requiring much less 

investment, in terms of money and time, than other 

types of business. Moreover, franchising is a good 

option for those who want to be self-employed yet 

lack experience or knowledge in business and 

marketing because the franchisor will become a 

coach to provide the partner franchisees with 

necessary knowledge and consultation and to guide 

them all the way through.

In 2021 the DBD’s efforts to promote the 

growth of franchise industry include a rollout of 

programs to encourage and support the starting of 

new franchise brands, to improve Thai franchise 

quality management to meet the international 

standards, and to provide the franchise owners with 

marketing opportunities in both online (virtual event) 

and offline (Expo event) forms. Using the franchise 

system as a tool to create jobs, careers and 

sustainable income, in 2021 the DBD started and 

continued to run several programs, as provided 

below, which would not only help many Thais to stay 

afloat through the COVID-19 crisis but help raise 

Thailand’s economic value also.



52 รายงานประจำาปี 2564  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. สร้างธรุกิจแฟรนไชส์รายใหม่ ซึง่ได้ด�ำเนนิกำร

มำตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ด้วยกำรเสริมสร้ำงองค์

ควำมรู้กำรประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ทั้งในส่วน

ของผูป้ระกอบกำรทีส่นใจขยำยธรุกจิด้วยระบบแฟรนไชส์ 

และผู ้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยกำรซื้อแฟรนไชส์  

ด้วยหลกัสตูรทีเ่ข้มเข้น 180 ชัว่โมง ประกอบด้วย ควำมรู้

พื้นฐำนเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เจ้ำของธุรกิจจ�ำเป็น

ต้องเสรมิ ควำมรูเ้รือ่งกำรสร้ำงแบรนด์ กำรพฒันำร้ำนค้ำ

ต้นแบบ สัญญำแฟรนไชส์ กำรวำงระบบปฏิบัติงำนและ

กำรบริหำรจัดกำรสำขำ รวมถึงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

ในกำรขยำยสำขำด้วยแฟรนไชส์ ซึง่ปัจจบุนัมธีรุกจิทีผ่่ำน

กำรพัฒนำมำแล้ว 24 รุ่น จ�ำนวน 1,094 รำย

2. ยกระดบัธรุกจิสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพการ

บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ด�ำเนินกำรบ่มเพำะ 

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ 

โดยมีผูเ้ชีย่วชำญประเมนิวเิครำะห์ธรุกจิและให้ค�ำปรกึษำ

แนะน�ำเชงิลกึ ณ สถำนประกอบกำรในกำรพฒันำธรุกจิ

เข้ำสูเ่กณฑ์มำตรฐำนคณุภำพ รวมถงึแลกเปลีย่นเรยีนรู้

และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน ช่วยเพิ่มขีด 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ

ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ได้ด�ำเนนิกำรมำตัง้แต่ปี 2552 

และในปี 2564 มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่พัฒนำผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนคณุภำพจ�ำนวน 34 รำย รวมมธีรุกิจแฟรนไชส์

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพจ�ำนวน 477 รำย

3. มอบรางวัล Thailand Franchise Award 

2021 แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี เพื่อสร้ำงกำรรับรู้

1. Build new franchise brands. Starting since 

2001, this program aims to educate any persons 

interested in either buying franchise rights or using 

a franchise model to grow their business with 

comprehensive knowledge about franchising. The 

DBD’s intensive,180-hour course consists of: - the 

basics of franchising that brand owners need to 

know; branding knowledge; prototype shop 

development; franchise contract; operations manual 

and branch management; and strategic planning for 

branch expansion using franchise model. Since a 

start of this program, there have been 24 lots of 

franchise businesses, or 1,094 franchisors in total, 

taking courses offered by the DBD.

2. Support Thai franchise brands in 

upgrading their operation to meet the quality 

management standards. The DBD has offered a 

franchise incubation program in which a team of 

franchise business experts would be there to help 

the participants in analyzing their business process 

and capability and providing on-site, in-depth 

counselling on how to improve their operation to 

meet the standards. There were also sessions for 

sharing knowledge and skills in order to improve Thai 

franchisors’ competitiveness for future business 

expansion in Thailand and beyond. In 2021 there are 

34 franchisors satisfying the standards criteria, 

making a total of 477 from 2009 to 2021.

3. Thailand Franchise Award 2021 event. 

Key purposes of giving out prizes are manifold, i.e., 

to create a good image of franchise business, to 

make persons interested in running a franchise 

business feel more confident, to promote Thai 

franchise industry, and to honor the achievement of 

the franchises in raising their capability and 

management system to meet the standards and 
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ภำพลกัษณ์ทีด่ขีองธรุกจิแฟรนไชส์ สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้

แก่ประชำชนท่ีจะเข้ำมำลงทนุในธรุกจิแฟรนไชส์ ส่งเสรมิ

กำรตลำดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย รวมถึง เชิดชูเกียรติธุรกิจ

แฟรนไชส์ที่มีกำรพัฒนำศักยภำพและระบบกำรบริหำร

จัดกำรที่ได้มำตรฐำนจนเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่ำง

ประเทศ โดยปี 2564 มีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้รับรำงวัล 

จ�ำนวน 10 ธุรกิจ รวม 13 รำงวัล

recognition in Thailand and overseas market. In 2021 
thirteen awards are given to 10 franchisors.

4. Expose Thai franchise operators to new 
marketing opportunities and create career for 
Thais. To attract the prospect investors, the DBD 
has invited a group of franchise operators to 

showcase their brands in both online and offline 

รายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2021
List of award-winning companies for Thailand Franchise Award 2021

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม 
BEST SMALL FRANCHISE AWARD

บริษัท ชิปป๊อป จ�ำกัด (แบรนด์ SHIPPOP)

Shippop Co., Ltd. (Brand: SHIPPOP)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม 
BEST MEDIUM FRANCHISE AWARD

บริษัท ลอนดรี้บำร์ ไทย จ�ำกัด (แบรนด์ LAUNDRYBAR)

Laundrybar Thai Co., Ltd. (Brand: LAUNDRYBAR)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม 
BEST LARGE FRANCHISE AWARD

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (แบรนด์ ต�ำมั่ว)

Zen Corporation Group PCL (Brand: tummour)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 
BEST FOOD FRANCHISE AWARD

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (แบรนด์ ต�ำมั่ว)

Zen Corporation Group PCL (Brand: tummour)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 
BEST BEVERAGE FRANCHISE AWARD

บริษัท คำมุ คำมุ จ�ำกัด (แบรนด์ Kamu Kamu)

Kamu Kamu Co., Ltd. (Brand: Kamu Kamu)
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รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 
BEST SERVICE FRANCHISE AWARD

บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดรำย จ�ำกัด (แบรนด์ Otteri wash & dry)

Otteri Wash & Dry Co., Ltd (Brand: OTTERI WASH & DRY)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม 
BEST RETAIL FRANCHISE AWARD

บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จ�ำกัด (แบรนด์ OfficeMate Plus)

OfficeMate Omni Franchises Co., Ltd. (Brand: OfficeMate Plus)

รางวัลเเฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม 
BEST EDUCATION FRANCHISE AWARD

บริษัท โฟกัส คิดส์ จ�ำกัด (แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง)

Focus Kids Co., Ltd. (Brand: 072 JINTAKANIT DR. MIANG)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
BEST EXPORT FRANCHISE AWARD

บริษัท คำมุ คำมุ จ�ำกัด (แบรนด์ Kamu Kamu)

Kamu Kamu Co., Ltd. (Brand: Kamu Kamu)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
BEST INNOVATION FRANCHISE AWARD

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (แบรนด์ BEST Express)

Best Logistics Technology (Thailand) Co., Ltd. (Brand: BEST Express)

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 
FRANCHISE SHINING STAR 2021 AWARD

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (แบรนด์ เขียง)

Zen Corporation Group PCL (Brand: KHIANG)

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 
FRANCHISE OF THE YEAR 2021 AWARD

บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จ�ำกัด (แบรนด์ Dairy Queen)

Minor DQ Ltd. (Brand: Dairy Queen)

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม 
BEST OVERSEAS FRANCHISE AWARD

บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จ�ำกัด (แบรนด์ Dairy Queen)

Minor DQ Ltd. (Brand: Dairy Queen)
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4. สร้างโอกาสทางการตลาดให้ธรุกจิแฟรนไชส์

และสร้างอาชีพให้ประชาชน โดยน�ำธรุกจิแฟรนไชส์ไป

ออกบูธแสดงธุรกิจทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

เพือ่แสดงศกัยภำพธุรกจิกับนกัลงทนุ และเปิดโอกำสให้

ผูท้ีส่นใจซือ้แฟรนไชส์สำมำรถเจรจำธรุกจิได้ภำยในงำน 

ได้แก่ (1) Franchise Virtual Event ซึ่งเป็นกำรจัดงำน 

น�ำเสนอธรุกจิแฟรนไชส์ในรปูแบบเสมอืนจรงิทีแ่รกของ

ประเทศไทย ด�ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 10-20 กันยำยน 

2564 มีธุรกิจแฟรนไชส์เข้ำร่วม 81 ธุรกิจ มีผู้เข้ำชมงำน 

รวมกว่ำ 15,000 รำย และ (2) แฟรนไชส์สร้ำงอำชีพ ใน

ส่วนกลำง 1 คร้ัง และส่วนภมูภิำค 15 จังหวดัทัว่ประเทศ 

โดยน�ำธุรกิจแฟรนไชส์ไปออกบูธแสดงธุรกิจ ช่วงเดือน

ตลุำคม - ธนัวำคม 2564 เพ่ือให้ประชำชนทัว่ไปสำมำรถ

เข้ำถึงและเลือกธุรกิจที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงงำน สร้ำง

อำชีพ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ยังคง 

มุ่งเน้นด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำ ผู้ประกอบกำร 

แฟรนไชส์อย่ำงต่อเนือ่ง ท้ังในรปูแบบกำรอบรมสมัมนำ

ให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ แฟรนไชส์สร้ำง

ต้นแบบ “NEXT B2B Franchise” เน้นธุรกิจที่มี 

กำรเติบโตสูง รองรับกำรท�ำธุรกิจในยุค Next Normal 

พร้อมกับ ปั้น “Franchise Standard” เพื่อเป็นทำงเลือก

ใหม่ในกำรสร้ำงอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

เริ่มต้นธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 และ 

ยกระดับศักยภำพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีกำรบริหำร 

จดักำรท่ีดตีำมมำตรฐำนฐำนสำกล พร้อมทัง้ให้ค�ำแนะน�ำ

ปรึกษำเชิงลึก (Coaching) ณ สถำนประกอบกำร  

(On the job Training) เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบริหำร

จดักำรธรุกจิในระบบแฟรนไชส์ เพือ่สร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอื 

และควำมมั่นใจแก่ผู ้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์และต่อ 

ผู้บริโภคมำกขึ้น เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย

ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

forms in 2 major trade fairs in which every joining 

exhibitor was ready to start business talks or 

negotiation with the prospect partners attending the 

events. Trade fairs organized in 2021 include: - (1) 

Franchise Virtual Event held from September 10 to 

20, 2021 with 81 franchise exhibitors and 15,000 

attendees – this is Thailand’s first virtual franchise 

tradeshow; and (2) Career-Boosting through 

Franchising event held once in the central region and 

more in 15 provinces outside the central region 

between October to December 2021. In the events 

anyone interested in starting a new job or owning a 

business during COVID-19 crisis was welcome to 

ask for the information about the franchise brands 

of their choice. 

In 2022 the DBD will continue its efforts to 

support Thai franchises and promote the growth of 

franchise industry by: - rolling out campaigns, 

programs, educational seminars and activities such 

as creating a prototype of “NEXT B2B Franchise” 

with a focus on fast-growing brands poised to grow 

in the Next Normal era; designing “Franchise 

Standard” to offer anyone interested in starting a 

business or affected by COVID-19 a good option to 

be self-employed or just make a living; raising the 

management quality of Thai franchises to meet the 

international standards; and providing franchises with 

on-the-job-training coaching on franchise management 

standards. The DBD’s ultimate objective, in addition 

to securing the confidence of the prospect franchise 

partners and consumers in general, is to attain the 

sustainability of Thailand’s economic development.
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การผลักดันการค้าออนไลน์
Online Trade Booster

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจ

ในกำรส่งเสรมิและพฒันำผูป้ระกอบกำรไทย ซึง่ทีผ่่ำนมำ

กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้บริโภค และวิกฤตต่ำงๆ ท�ำให้หน่วยงำน 

ต้องเร่งส่งเสริมและพฒันำภำคธรุกจิไทย มกีจิกรรมทัง้ใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ กำรค้ำออนไลน์จึงเป็น

เครื่องมือส�ำคัญ กรมได้ด�ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำ

ในด้ำนกำรค้ำออนไลน์ผ่ำนกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ 

โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรปรับตัวสู้ COVID-19

การพัฒนาศักยภาพด้าน e-Commerce

 ในกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย 

เป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเร่ง

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรตลำดออนไลน์

ให้กบัผูป้ระกอบกำรไทยสำมำรถบริหำรธรุกจิให้ฝ่ำวกิฤต

โควิด-19 และรองรับกำรเปล่ียนแปลงเข ้ำสู ่ยุค 

New Normal อำทิ กำร Workshop สัมมนำ และเสวนำ 

In the wake of recently emerging crisis after 

crisis coupled with changes in technology and 

consumer behavior, the Department of Business 

Development (DBD) – a state agency tasked with 

giving full support to the development of Thai 

business operators – has sped up both offline and 

online plans of action to stimulate commercial 

activities. Recognizing the importance of e-commerce 

as a powerful tool to revitalize business activity, the 

DBD has rolled out a wide array of programs and 

campaigns with a particular focus on strategic plans 

to deal with the COVID-19 crisis.

Reinforcing business operators’ 
potential in e-Commerce

 In supporting the development of Thai 

business operators, the DBD has designed a wide 
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โดยเน้นรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงกิจกรรมนี้

มคีนรุ่นใหม่ นกัศกึษำ ผูป้ระกอบกำรท้ังในส่วนกลำงและ

ส่วนภูมภิำคเข้ำร่วม จ�ำนวนทัง้สิน้ 6,770 รำย โดยมแีผน

ด�ำเนินโครงกำร ปีงบประมำณ 2565 อีกจ�ำนวน 

5,240 รำย 

 ส�ำหรับกำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรชุมชน 

กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ ด�ำเนนิ “โครงการชุมชนอจัฉรยิะ

ออนไลน์ by DBD” ซึ่งเป็นกำรผลักดันสินค้ำชุมชนที่มี

อัตลักษณ์ให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำและต่อยอดได้เข้ำสู่

กำรค้ำออนไลน์ มกีำรลงพืน้ทีส่�ำรวจและกำรบรูณำกำร

กำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วน สอนกำรสร้ำงร ้ำนค้ำ

ออนไลน์และกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรตลำดออนไลน ์

ให้กบัผูป้ระกอบกำรในชมุชน โดยเน้น กำรน�ำเสนอเรือ่งรำว 

(Content Marketing และ Storytelling) ที่สร้ำงควำม 

โดดเด่นให้กับสินค้ำ ที่ผ่ำนมำได้พัฒนำเป็นชุมชน

ต้นแบบของประเทศไทยมำแล้ว 34 ชุมชน ซึ่งสำมำรถ

ช่วยให้ผูป้ระกอบกำรชุมชนมรีำยได้เพิม่ข้ึนกว่ำร้อยละ 15 

และในปีงบประมำณ 2565 มีแผนจะพัฒนำชุมชน

ต้นแบบของประเทศไทยเพิ่มอีก 20 ชุมชน

 นอกจำกนี ้ยังกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้วสิยัทศัน์ 

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซ่ึงเป็นนโยบำยของ 

นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงและ 

สร้ำงโอกำสกำรค้ำสินค้ำเกษตร ให้สำมำรถเป็นเวที

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำยสินค้ำเกษตร 

รองรับควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนทั้งตลำดใน

ประเทศผ่ำนกำรเชือ่มโยงกบัแพลตฟอร์ม Phoenix Box 

และเชื่อมโยงกับตลำดต่ำงประเทศผ่ำนแพลตฟอร์ม 

Thaitrade.com โดยได้จัดกจิกรรมจับคูเ่จรจำธรุกจิผ่ำนทำง

ออนไลน์ระหว่ำงผู้ซ้ือและสหกรณ์ไทย คำดกำรณ์ 

มูลค่ำกำรซื้อขำยใน 1 ปี 82 ล้ำนบำท

range of programs to cultivate and unlock their 

potential in the realm of online marketing and 

effectively manage their business through COVID-19 

crisis toward the next era of New Normal. Such 

programs e.g. workshops, seminars, and business 

dialogues – mostly held online – were well received 

by the young generations, college and university 

students and business owners based in both central 

and provincial areas, numbering a total of 6,770. The 

DBD has already hatched a plan for the budget year 

2022 to cater for 5,240 interested individuals.

 In our attempt to strengthen community-

based businesses, the DBD rolled out “Online Genius 

Communities Campaigns by DBD” to support and 

usher the value-added community products with 

unique identity into the territory of online marketplace. 

This campaign involved: - fieldwork conducted by 

the DBD team; building close collaboration between 

the DBD and other sectors; providing coaching on 

how to build and run an online shop and how to 

make their products stand out using effective online 

marketing tools, i.e., the content marketing and 

storytelling. To date, 34 communities, with the DBD’s 

help, have been upgraded to become Thailand’s 

prototype communities, bringing extra income of 

around 15% to their own neighborhood. The DBD 

has planned to create 20 more prototype communities 

within the budget year 2022. 

 To embody the vision “Agriculture 

produces - Commerce markets” under the policy 

of the Deputy Prime Minister and Minister of 

Commerce - Mr. Jurin Laksanawisit, the DBD has 

run a number of campaigns and programs to:- link 

up markets and explore new business opportunity 

for agricultural commodities; organize a stage for 

information sharing between sellers and buyers of 
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การกระตุ้นการค้าออนไลน์และส่งเสริม
การตลาด

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เห็นถึงควำมส�ำคัญและ

โอกำสกำรค ้ำออนไลน ์ โดยมีกำรบูรณำกำรกับ

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และกำรประสำนควำมร่วมมอืกบั

ภำคเอกชน เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบักำรพัฒนำ

จำกกรมขำยสินค้ำบนแพลตฟอร์มกำรค้ำออนไลน์ 

ที่มีชื่อเสียง เช่น กำรเข้ำร่วมกับแพลตฟอร์ม Shopee 

LAZADA และ JD Central ภำยใต้แคมเปญต่ำงๆ  

ตำมสถำนกำรณ์ เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบกำร OTOP SME 

และผูป้ระกอบกำรผลไม้ของไทยให้สำมำรถขยำยตลำด

ผ่ำนช ่องทำงออนไลน์ ที่ผ ่ำนมำมีธุรกิจเข ้ำร ่วม 

จ�ำนวน 584 ร้ำนค้ำ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำออนไลน์กว่ำ 

60 ล้ำนบำท

ในส่วนของกจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด กรมพฒันำ

ธุรกิจกำรค้ำได้จัดงำนมหกรรม Thailand e-Commerce 

Expo 2021 เป็นงำนมหกรรมด้ำน e-Commerce 

แบบครบทุกด้ำนที่เอ้ือต่อพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

สร้ำงโอกำสและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ให้แก่

ผู ้ประกอบกำรไทย ซึ่งภำยในงำน จะมีกิจกรรม 

e-Commerce Guru Talk เป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

และประสบกำรณ์จำกกูรูชื่อดัง กิจกรรม e-Commerce 

Platform Sharing เป็นกำรติดอำวุธด้ำนกำรท�ำธุรกิจ

agricultural commodities; encourage farm operators 

to establish and expand their presence in both 

domestic (via Phoenix Box platform) and global (via 

Thaitrade.com) markets, and hold an online stage 

for business discussion and matching between 

buyers and Thai cooperatives from which the annual 

trade value is expected to reach THB 82 million. 

Stimulating online trade and 
supporting marketing activities

Recognizing ample opportunity awaiting to be 

uncovered in the realm of online trade, the DBD has 

joined hands with other agencies including the private 

sector to encourage the businesses, including farm 

producers, that had already gone through the DBD’s 

development process to sell their products on the 

leading online marketplace platforms e.g. Shopee, 

LAZADA, JD Central – these shopping platforms 

usually run a number of different campaigns 

throughout the year to help OTOP, SMEs, and 

farmers. To date, there have been a total of 584 

online shops active on these e-Commerce platforms, 

representing THB 60 million in trade value.

With respect to marketing promotion activity, 

the DBD has organized “Thailand e-Commerce Expo 

2021” in which every dimension of e-Commerce is 

showcased in order to demonstrate to Thai business 

operators the untapped opportunity awaiting them 

on the online marketplace. Activities taking place in 

the exhibition include:- “e-Commerce Guru Talk” 

where e-Commerce experts and gurus took a stage 

to share their knowledge and experience; 

“e-Commerce Platform Sharing” where business 

operators would get all need-to-know e-Commerce 

business tips and suggestions from more than 30 

alliances of the DBD; “e-Commerce Business Switch-

On” where e-Commerce experts were present to 
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ออนไลน์ครบวงจรจำกหน่วยงำนพันธมิตรกว่ำ 30 

หน่วยงำน กจิกรรม e-Commerce Business Switch-On 

เป ็ นกำร ให ้ ค� ำปรึ กษำ เชิ ง ลึ กจำก ผู ้ เ ช่ี ย วชำญ  

ด้ำน e-Commerce เพือ่แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ แนวคิด 

กลยุทธ์ จุดขำยในกำรต่อยอดทำงธุรกิจออนไลน์ 

กจิกรรม Thailand e-Commerce Genius 2021 เป็นกำร

ประกวดสุดยอดผู ้ประกอบกำรสินค้ำชุมชนแห่งปี 

กจิกรรม DBD Online Megasale เป็นกำรจดัแสดงสนิค้ำ

ชุมชนที่มีควำมโดดเด่น คุณภำพเยี่ยมกว่ำ 300 สินค้ำ 

บน e-marketplace พร้อมลุ้นรับโปรโมช่ัน และสิทธิ

พิเศษมำกมำย

การสร้างความเชื่อมั่น

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำง

ควำมตระหนักให ้ผู ้ซื้อและผู ้ขำยสินค ้ำออนไลน์ 

เห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรมีตัวตนและ

ควำมน่ำเชื่อถือของร้ำนค้ำ ผ่ำนกำรขอรับเคร่ืองหมำย

รับรองตัวตนผู ้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

DBD Registered และเคร่ืองหมำยรบัรองควำมน่ำเช่ือถือ

ในกำรประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD 

Verified จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช่วยกันขับเคลื่อน

ให้กำรค้ำออนไลน์เติบโต อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัจจุบันมีร้ำนค้ำออนไลน์ได้รับเครื่องหมำย DBD 

Registered จ�ำนวนรวม 82,823 รำย และ เครื่องหมำย 

DBD Verified ระดับ Silver Gold Platinum จ�ำนวนรวม 

335 ธุรกิจ ท้ังนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

www.trustmarkthai.com

ในป ัจจุ บันท่ี เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง  

พร้อมกับวกิฤตต่ำงๆ ทีเ่ข้ำมำส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำร

ของไทย อย่ำงวิกฤตกำรแพร่ระบำด COVID-19 

กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ มุง่มัน่ทีจ่ะช่วยผูป้ระกอบกำรไทย

ให้สำมำรถปรับตัว รองรับวิกฤต เติบโตและขยำยธุรกิจ

ต่อไป ด้วยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู ้และพัฒนำ

ศักยภำพด้ำน e-Commerce สร้ำงกำรควำมร่วมมือกับ

ทกุภำคส่วน พร้อมกบักำรสร้ำงควำมเชือ่ม่ัน ในพำณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เติบโตฝ่ำวิกฤตคร้ังนี้

ไปด้วยกัน

give in-depth advice and share their ideas, 

approaches, strategic thinking, and the recommended 

selling points for online marketing; “Thailand 

e-Commerce Genius 2021” - this is a contest stage 

to find the top community business operator of the 

year; “DBD Online Megasale” to showcase standout 

community products of over 300 items on 

e-marketplace. There were also plenty of free 

promotional giveaways and special privileges offered 

in the exhibition.

Securing trust and confidence

The DBD has also engaged in activities to make 

buyers and sellers on the shopping platforms aware 

of the importance for all online shops to disclose 

their genuine identity that is not only trustworthy but 

also verifiable by showing the e-Commerce 

authentication (DBD Registered) mark and 

e-Commerce verification (DBD Verified) mark on their 

shopfront page. This would contribute to a continual, 

sustainable growth of Thailand’s e-Commerce. To 

date, there have been 82,823 and 335 online sellers/

shops already granted the use of DBD Registered 

mark and DBD Verified (Silver Gold Platinum class) 

mark .  More in fo rmat ion i s  ava i l ab le  on 

www.trustmarkthai.com.

In the face of irresistible technological changes 

and the crashing waves of crisis e.g. the outbreak 

of COVID-19 widely affecting Thai business operators, 

the DBD will continue its commitment to lending Thai 

business sector a helping hand in their response and 

adaptation to the crisis as well as in their growth of 

business through e-Commerce knowledge and 

capacity building, active collaboration with other 

institutions, and building public trust in Thai 

e-Commerce. 
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สร้างโอกาส SME 
เข้�ถึงแหล่งเงินทุนด้วยหลักประกันท�งธุรกิจ
Creating Opportunity For Thai’s SME to Get Access 
to Capital , Using Business Security

ด้วยปัจจุบันสภำวะเศรษฐกิจมีควำมผันผวนตำม

สถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี ตลำดเงินและ

ตลำดทุน รวมถึงสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและ

สังคม กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019  

อิทธพิลดงักล่ำวล้วนส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบธรุกจิไทย 

เป็นวงกว้ำง โดยเฉพำะ SME ท้ังรำยเก่ำและรำยใหม ่

ทีจ่ะต้องปรบัตวัเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ให้กับธุรกิจของตนเอง หลำยธุรกิจปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจ

ของตัวเองอยูร่อด โดย “ปัจจยัส�าคญัในการหล่อเลีย้ง 

ให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิการต่อไปได้คงหนไีม่พ้นเรือ่ง

ของเงินทุน” ซึ่งปัจจุบันภำครัฐสนับสนุนเงินทุนให้กับ 

SME ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย “มแีหล่งทนุ ท่ีน่าสนใจ

ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้กับ SME คือการเข้าถึง 

แหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ”

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ มีภำรกิจส�ำคัญในกำร

ส่งเสริมและสนับสนุน SME เข้ำถึงแหล่งทุน โดยใช้

In the face of economic disruption closely 

following on the heels of any changes in world events, 

technology, money market, capital market, 

socioeconomic milieu and, not least, the recent 

outbreak of coronavirus 2019, a ripple of consequential 

devastation is spreading far and wide, adversely 

affecting scores of Thai industries including SMEs - 

both newcomers and experienced establishments - 

which, just like many other businesses in all other 

industries, need to quickly adapt and take actions 

to raise their competitiveness in order to survive. 

There is no denying that “the indispensable element 

that all businesses must have in the battle to 

survive through this crisis is the capital”. Recently, 

the government has allocated a large sum of budget 

aiming to specifically help SMEs which was channeled 

through a long list of campaigns to inject money into 
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ประโยชน์จำกกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ 

“หัวใจส�าคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันทาง

ธุรกจิ พ.ศ. 2558 คอื สามารถน�าทรพัย์สนิท่ีใช้ในการ

ประกอบธุรกิจอันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลัก

ประกันในการขอสินเชื่อโดยไม ่ต ้องส ่งมอบ

ทรัพย์สิน” และทรัพย์สินที่สำมำรถน�ำมำเป็นหลัก

ประกันทำงธุรกิจได้ มีดังนี้ 1. กิจกำร 2. สิทธิเรียกร้อง 

3. สังหำริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในกำรประกอบ

ธุรกิจ 4. อสังหำริมทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกัน

ประกอบธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์โดยตรง 5. ทรพัย์สนิทำง

ปัญญำ และ 6. ทรัพย์สินอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎ

กระทรวง (ไม้ยืนต้น)

นอกจำก SME สำมำรถน�ำหลักประกันข้ำงต้น 

มำใช้เป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิ

ประเภทธนำคำรแล้ว “พระรำชบัญญัติหลักประกันทำง

ธรุกจิ พ.ศ. 2558 ยงัเปิดโอกำสให้ SME สำมำรถน�ำหลกั

ประกนัข้ำงต้นมำใช้เป็นหลักประกนัในกำรขอสนิเชือ่กบั

ผู้รับหลักประกันอ่ืนที่ไม่ใช่ธนำคำรได้อีกด้วย” ตำมกฎ

กระทรวงก�ำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู ้รับหลักประกัน 

พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก�ำหนดให้บุคคลอืน่เป็นผูร้บั

หลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงกฎกระทรวง

ดงักล่ำวออกโดยกระทรวงกำรคลงั จะเหน็ได้ว่ำกำรเปิด

โอกำสให้บุคคลอื่นเข้ำมำมีบทบำทเป็นผู้ให้กู้ (ผู้รับหลัก

ประกนั) ภำยใต้ พ.ร.บ. หลกัประกนัทำงธรุกจิ พ.ศ. 2558 

ท�ำให้ SME มีทำงเลือกในกำรน�ำหลักประกันไปขอ

สินเชื่อเพื่อมำหมุนเวียนในธุรกิจมำกข้ึน ท�ำให้เกิดกำร

แข่งขันเรื่องอัตรำดอกเบ้ียในระบบกำรเงิน ซ่ึงเป็น

the market system. Apart from the government’s 

injection of funding to help out the SME sector, 

another appealing source of capital available to SMEs 

is through the business security.  

One of the core responsibilities of the Department 

of Business Development (DBD) is to support SME 

operators in getting access to sources of capital by 

making good use of the law on business security or 

secured transactions. “The key aspect of the 

Business Security Act B.E. 2558 (2015) is to allow 

the exploitation of assets of economic value still 

used in business operation as collateral to take 

out loans while the collateral property physically 

remains under the borrower’s possession.” The 

type of property that the law allows for securing a 

loan includes:- (1) business; (2) right of claim; (3) 

movable property provided by a security provider in 

operating business such as machinery , inventories 

or raw materials; (4) immovable property in the case 

where a security provider operates an immovable 

property business; (5) intellectual property right; (6) 

other properties as prescribed in the ministerial 

regulations (perennial trees).

The Business Security Act B.E. 2558 (2015) 

also opens door for SMEs to put up the above-

mentioned property to secure loans from other 

security receivers than typical banking institutions, 

i.e., non-bank lenders, in accordance with the 

Ministerial Regulation Granting Other Party to Act as 

Security Receiver B.E. 2559 (2016) and the Ministerial 

Regulation Granting Other Party to Act as Security 

Receiver (No.2) B.E. 2561 (2018) – both were issued 

by the Ministry of Finance. It has become evident 

that the practice where non-banking entities are 

permitted by law – the Business Security Act B.E. 

2558 (2015) – to assume the role of lenders (security 
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ประโยชน์กับ SME ในกำรเลือกใช้บริกำรขอสินเช่ือ 

ในอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม 

ขัน้ตอนกำรขอสนิเชือ่โดยใช้หลกัประกนัทำงธรุกจิ

ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกกระบวนกำรปกติ เพียงแต่

สถำบันกำรเงิน หรือผู้รับหลักประกัน จะเป็นผู้ที่ด�ำเนิน

กำรแจ้งจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจมำยัง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ผ่ำนระบบจดทะเบียนสัญญำ

หลกัประกนัทำงธรุกจิ e-Secured โดยที ่SME ไม่จ�ำเป็น

ต้องเดนิทำงมำตดิต่อทีก่รมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ เป็นกำร

ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่ำงสถำบันกำรเงิน ผู้รับหลัก

ประกัน กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกให้กับผู ้ประกอบธุรกิจให้ได้รับกำรบริกำรที่

รวดเรว็มำกขึน้ ทัง้นีต้ัง้แต่มกีำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วย

หลักประกันทำงธุรกิจ มี SME ให้ควำมสนใจในกำรใช้

หลักประกันตำม พ.ร.บ. หลักประกันทำงธุรกิจ 

พ.ศ. 2558 เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งจำกสถิติกำรจดทะเบียน

สญัญำหลกัประกนัทำงธรุกจิ ตัง้แต่วนัที ่4 กรกฎำคม 2559 

ถงึวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2564 มคี�ำขอจดทะเบยีนสัญญำ

หลักประกันทำงธุรกิจ จ�ำนวน 647,844 ค�ำขอ จ�ำนวน

เงินสูงสุด 12,299,8329 ล้ำนบำท

receiver) is advantageous for SMEs because it is 

more than likely to spur competition among financial 

institutions to offer SMEs more favorable terms of 

interest. This in turn provides SMEs a broader 

opportunity to acquire much needed working capital 

to run business using the readily available assets of 

their own as collateral.

The steps required for taking out loans backed 

by business security is pretty much the same as a 

normal process of loan application. The only deviation 

is that the party responsible for getting the collateral/

secured transaction contract registered with the DBD 

through the e-Secured service (non-walk-in registration 

process) is the financial institution or security receiver. 

With the e-Secured technology that enables the 

linking up of financial institutions, security receivers 

and the DBD, it essentially facilitates the registration 

process and helps shorten the processing time 

significantly. Since the Business Security Act B.E. 

2558 (2015) came into effect, the choice of obtaining 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่งเดินหน้ำพัฒนำและ

ขับเคลื่อนโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือผลักดัน SME ให้เข้ำถึง

แหล่งทุน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด

สร้ำงสรรค์ พร้อมทัง้เป็นสือ่กลำงระหว่ำงสถำบนักำรเงิน 

กับผู้ประกอบกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร SME  

ให้เข้ำถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่เหมำะสมและเป็นธรรม 

สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด กำรเจรจำกำรค้ำ และกำร

จับคู่ธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีกรมยังเล็งเห็นถึง

ควำมส�ำคญัในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้

ระหว่ำงคู่สัญญำ จึงได้บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 กรมได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ร่วมกับ สถำบัน

อนุญำโตตุลำกำร (THAC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร

ระงับข้อพิพำททำงเลือก ที่มีควำมสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำร

ประนอมข้อพิพำท โดยผ่ำนคนกลำงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญ

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรหำข้อยุติที่เหมำะสมโดย

สันติวิธี อันจะเป็นรักษำควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำของ 

คู่กรณี ลดขั้นตอนกระบวนกำรทำงศำล และสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญำ ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำร

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ภำคธุรกิจและประชำชน

อย่ำงครบวงจร ท้ังน้ีทั้งสองหน่วยงำนยังจะร่วมกัน

สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรม สัมมนำ กำรประชุมทำง

วิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่ำวสำร หรือองค์ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรระงบั

ข้อพพิำท โดยเป้ำประสงค์ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ 

loans using business assets as collateral has attracted 

SME operators in droves. According to the official 

statistics from July 4, 2016 to November 30, 2021, 

the DBD has already processed 647,844 applications 

for collateral/secured transaction contract registration, 

amounting up to THB 12,299,832 million.

In attempt to familiarize SME operators with 

this accessible source of funds, the DBD, with the 

aid of technological, innovative and creative 

resources, has expedited the rollout of many 

programs and campaigns and played a role of 

mediator between financial institutions and business 

operators to ensure SMEs’ fair access to the source 

of funds at a reasonable cost, greater marketing 

opportunities, and a fertile ground for business 

negotiation and matching. Foreseeing the importance 

of having preventive and corrective measures in place 

to deal with any possible strife between contracting 

parties, the DBD set out to work in collaboration with 

other relevant bodies. In 2021 the DBD and the Thai 

Arbitration Center (THAC) signed a Memorandum of 

Understanding (MOU) to engender and strengthen 

academic cooperation on alternative dispute 

resolution. This MOU is intended to make the dispute 

resolution mechanism hassle-free, time and cost 

saving, and efficient, especially the mediation process 

in which it is necessary for a person taking up the 

role of mediator to have solid knowledge and skills 

to guide the disputing parties in order to settle their 

dispute in an amicable manner. The benefits of the 

amicable settlement of conflicts are manifold: - the 

disputing parties could keep their business relationship 

intact; unnecessary court proceedings are spared; 

and it offers the interested parties adequate 

reassurance to go ahead with contract signing. On 

the whole, this full suite of convenience offered to 

both business and individual sectors is taking the 
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DBD’s service to the next level. The DBD and THAC 

will continue to work hand in hand in providing 

trainings, seminars, academic conferences, human 

resources development programs, sharing of 

information as well as knowledge and news 

concerning dispute resolution. This cooperative effort 

will surely be a dynamic force to sustain a growth 

of SME sector into the future.

In 2021 the DBD designed a course aiming to 

educate those who are working as security receiver 

so that they have adequate knowledge about each 

type of property that could be used as business 

security. The content of this training course consists 

of: - types of property that the law permits to use in 

securing business loans; the assessment of property 

that the borrower wants to place as collateral and 

the registration framework; brief information about 

legal transactions for each type of collateral; 

disposition of collateral; the concept of using 

perennial trees as collateral; and how the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives assesses 

the value of perennial trees used as collateral – this 

assessment methodology could be useful to other 

banks or security receivers e.g. pico-finance operator. 

There were 105 individuals taking this training course.

ที่ได้กล่ำวมำแล้วน้ัน จะช่วยเสริมทัพ สร้ำงพลัง และ

ขับเคลื่อน SME ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

นอกจำกนี้ ในปี 2564 กรมได้มีกำรจัดอบรมให้

ควำมรู้กับผู้รับหลักประกัน เพื่อให้ผู้รับหลักประกันได้มี

ควำมรู้ในกำรพิจำรณำทรัพย์สินแต่ละประเภทที่น�ำมำ

ขอสินเชื่อ โดยเนื้อหำที่จัดอบรมให้กับผู้รับหลักประกัน 

ได้แก่ ทรพัย์สนิทีน่�ำมำเป็นหลกัประกนัทำงธรุกจิได้ตำม

กฎหมำย กำรพจิำรณำทรพัย์สนิทีน่�ำมำเป็นหลกัประกนั

แต่ละประเภทและแนวทำงกำรจดทะเบียน สรุปข้อมูล

กำรท�ำนิติกรรมของหลักประกันแต่ละประเภท และกำร

บังคับทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน รวมถึง หลักกำรน�ำ

ทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นมำเป็นหลักประกันและวิธี

กำรประเมินมูลค่ำต้นไม้ ของธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือให้ธนำคำรและผู้รับ 

หลักประกันอื่น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรำยย่อย 

ได้ใช ้เป ็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรให้สินเชื่อแก่ 

ผู้ประกอบธุรกิจต่อไป โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 

จ�ำนวน 105 รำย
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398 ล้านบาท / Million Baht
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1,985 ล้านบาท / Million Baht

0.02%

136 ล้านบาท / Million Baht

0.001%

100%
รวม Total  12,299,832 

ล้านบาท / Million Baht

9,506,697 ล้านบาท / Million Baht

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร Bank accounts 53.49% 
 6,579,514 ล้านบาท / Million Baht 
2.2 สิทธิการเช่า  Leasehold 3.95% 
 485,951 ล้านบาท / Million Baht 
2.3 อืน่ๆ เชน่ ลกูหนีก้ารค้า Others e.g. trade receivables 19.85% 
 2,441,232 ล้านบาท / Million Baht 

77.29%

2,789,420 ล้านบาท / Million Baht

3.1 สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ  Inventory/raw materials 4.84% 
 595,549 ล้านบาท / Million Baht 
3.2 เครื่องจักร  Machinery 11.12% 
 1,367,814 ล้านบาท / Million Baht 
3.3 รถยนต์   Automobiles  0.64% 
 78,280 ล้านบาท / Million Baht 
3.4  เรือ   Vessels 0.22% 
 26,613 ล้านบาท / Million Baht 
3.5 เครื่องบิน  Aircrafts  0.08% 
 10,049 ล้านบาท / Million Baht 
3.6 สัตว์พาหนะ   Beasts of Burden 0.0004% 
 48 ล้านบาท / Million Baht 
3.7 สังหาริมทรัพย์อื่น   Others  5.78% 
 711,067 ล้านบาท / Million Baht 

22.68%

REDUCE, REUSE,

RECYCLE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

04

USE NONTOXIC

CHEMICALS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

06

PLANT A TREE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

05

1,196
ล้านบาท / Million Baht

01

03

DRIVE AN

ECO CAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

02

กิจการ Proprietary Right

9,506,697
ล้านบาท / Million Baht
บัญชีเงินฝากธนาคาร

77.29%
สิทธิเรียกร้อง  Legal Claims

0.01%

กิจการ
Proprietary Right

สิทธิเรียกร้อง
Legal Claims

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
Intellectual
property 

ไม้ยืนต้น 
Perennial trees

สังหาริมทรัพย์
ที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ
Movable property
used in business

operation

อสังหาริมทรัพย์
ที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ
Immovable property used

in business operation 

03

มูลค่าทรัพย์สินที่ขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Value of Property Registered As Collateral

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564 
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ยกระดับ
ธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

Taking Thai Corporate Governance to New Heights

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค ้ำ กระทรวงพำณิชย ์  

มีภำรกิจและบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลธุรกิจ 

ให้ปฏบิตัถิกูต้องตำมกฎหมำยซึง่ถอืเป็นหลกัธรรมำภบิำล

ขั้นพื้นฐำน โดยท่ีผ่ำนมำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้มี

กำรตรวจสอบธุรกิจอย่ำงต ่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช ่น  

กำรตรวจสอบธุรกิจที่อำจมีคนไทยให้ควำมช่วยเหลือ 

สนบัสนนุ หรือถอืหุน้แทนคนต่ำงด้ำวเพ่ือให้คนต่ำงด้ำว

ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วย

กำรประกอบธรุกจิของคนต่ำงด้ำว กำรตรวจสอบกรณมีี

ข้อร้องเรยีนว่ำธรุกจิอำจด�ำเนนิกจิกำรท่ีขดัต่อกฎหมำย 

หลอกลวงหรือฉ้อโกงประชำชน เป็นต้น 

นอกจำกกำรก�ำกับดูแลดังกล่ำวแล้ว กรมพัฒนำ

ธรุกจิกำรค้ำยังได้ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้ภำคธรุกจิน�ำหลกั

ธรรมำภิบำลธุรกิจมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำรเพื่อสร้ำง

ควำมโปร่งใส และควำมน่ำเชือ่ถอืต่อผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ 

โดยธุรกิจที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ 

จะได้รบัหนงัสอืรบัรองมำตรฐำนธรรมำภบิำลธรุกจิจำก

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซ่ึงธุรกิจเหล่ำน้ีจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ให้น�ำตรำสัญลักษณ์เคร่ืองหมำยรับรอง

The Department of Business Development 

(DBD) - a state agency under the administration of 

the Ministry of Commerce - has long been assigned 

a regulatory role and responsibility to ensure the 

business sector’s full compliance with the governing 

law which is one of the most basic good governance 

principles. The DBD has been, on a regular basis, 

dealing with and resolving a number of cases of 

suspicious regulatory non-compliance e.g. the 

investigation on the suspected violation or 

circumvention of law where Thai nationals are giving 

to foreigners assistance or support to illegally operate 

business in Thailand or holding shares as a foreigner’s 

nominee; the investigation of complaints about some 

business practices that may be considered a 

deceitful/fraudulent act; and more.

In addition to performing a regulatory function, 

the DBD has also supported and encouraged 

commercial enterprises to apply corporate governance 
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มำตรฐำนธรรมำภิบำล 

ธุรกิจไปแสดงร ่วมกับ

เ ค ร่ื อ งหมำยกำ รค ้ ำ 

ของกิจกำร หรือใช ้ใน 

สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 

ของกิจกำร รวมทั้ง กรม

พัฒนำธุรกิจกำรค้ำจะ

ระบุข้อควำมในหนังสือ

รั บ ร อ ง นิ ติ บุ ค ค ล ว ่ ำ 

“นติบิคุคลนีไ้ด้กำรรบัรอง

มำตรฐำนธรรมำภิบำล 

ธุรกิจ” ท�ำให้ธุรกิจได้รับ

ควำมเชือ่ถอืจำกผูเ้กีย่วข้อง  

โดยในปี 2564 มีธุรกิจ 

ที่ผ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ จ�ำนวน  

38 รำย 

principles to their business operation 

processes in order to engender transparency 

and secure stakeholders’ confidence and 

trust. Any business enterprises meeting the 

standardized corporate governance criteria 

are to be awarded a letter of corporate 

governance certification by the DBD and 

also granted the use of a corporate 

governance logo that they could display 

alongside their own trademark or publicize 

on their 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 the enterprise’s trustworthiness. 

In 2021 there are 38 enterprises meeting the 

corporate governance criteria.

รายชื่อธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจในปี 2564 
จำานวน 38 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
A list of 38 commercial enterprises meeting the corporate governance criteria in 2021,  
divided into 2 groups as follows:

1) ธรุกจิท่ีได้รบัการต่ออายหุนังสือรบัรอง และก้าวเข้าสู่การเป็นธรุกจิธรรมาภบิาลต่อเน่ือง เป็นปีท่ี 4 จำานวน 
14 ราย ได้แก่

 Holders of corporate governance certification being renewed for the 4th consecutive year, 
consisting of 14 enterprises listed below.

1. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
DW CONSULTANT AND MANAGEMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด
PROFESSIONAL CHAUFFEUR SUPPLY CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

3. บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด
KHANOM ELECTRICITY GENERATING CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

4. บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด 
MANGO CONSULTANT CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

5. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด
LEXUS AUTO CITY Co., Ltd.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK
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1. บริษัท ยูพี แอ็คเคำน์เทนซี จ�ำกัด 
U.P. ACCOUNTANCY CO., LTD.

กระบี่
KRABI

2. บริษัท ควิกสปีด จ�ำกัด 
QUICK SPEED CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

3. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ำกัด 
C.P. INTERTRADE CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

4. บริษัท เดอะสตำร์ จ�ำกัด 
THE STAR CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

5. บริษัท บีอีเอซี แอคเคำน์ แอนด์ ออดิท จ�ำกัด 
BEAC ACCOUNT AND AUDIT CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

6. บริษัท บุศยำ แอคเคำน์ติ้ง จ�ำกัด 
BUTSAYA ACCOUNTING CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

6. บริษัท สีไดโน จ�ำกัด
DYNO PAINTS CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

7. บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ�ำกัด 
SIAM YAMATO STEEL CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

8. บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จ�ำกัด 
THAI EASTERN INNOVATION CO., LTD.

ชลบุรี
CHONBURI

9. บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จ�ำกัด 
E.Q. RUBBER CO., LTD.

ชลบุรี
CHONBURI

10. บริษัท เอ.ไอ.พี. จ�ำกัด 
A.I.P. CO., LTD.

นครปฐม
NAKHON PATHOM

11. บริษัท ชัยบูรณ์ บรำเดอร์ส จ�ำกัด 
CHAIYABOON BROTHERS CO., LTD.

ปทุมธำนี
PATHUM THANI

12. บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ�ำกัด 
THE PRACHUAB FRUIT CANNING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์
PRACHUAP KHIRI KHAN

13. บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด 
PITSANUVEJ CO., LTD.

พิษณุโลก
PHITSANULOK

14. บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด 
THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS CO., LTD.

สมุทรปรำกำร
SAMUT PRAKAN

2) ธุรกิจรายใหม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินธรรมาภิบาล จำานวน 24 ราย ได้แก่
 The enterprises meeting the corporate governance criteria for the first time, consisting of 24 

enterprises listed below.
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7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 
THAILAND POST CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

8. บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
MERZ HEALTHCARE (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

9. บริษัท ยูโรสแกน จ�ำกัด 
EUROSCAN CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

10. บริษัท รัชพร กำรบัญชีภำษีอำกรและกฎหมำย จ�ำกัด 
RATCHAPORN ACCOUNTANCY & LAW CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

11. บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จ�ำกัด 
S&A AUDIT CO., LTD.

กรุงเทพมหำนคร
BANGKOK

12. บริษัท 2 เอ็ม อโกร เท็ค จ�ำกัด 
2M AGROTECH CO., LTD.

กำญจนบุรี
KANCHANABURI

13. บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ�ำกัด 
ISUZU KARNCHANABURI CO., LTD.

กำญจนบุรี
KANCHANABURI

14. บริษัท บี.วี. กำรบัญชีและภำษีอำกร (ขอนแก่น) จ�ำกัด 
B.V. ACCOUNTING & TAX (KHONKAEN) CO., LTD.

ขอนแก่น
KHON KAEN

15. บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จ�ำกัด 
A.G. UNIVERSAL CO., LTD.

ขอนแก่น
KHON KAEN

16. บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริกำร จ�ำกัด 
CHANTHABURI TORATATBORIKARN CO., LTD.

จันทบุรี
CHANTHABURI

17. บริษัท ไทย รีเบิร์ท จ�ำกัด 
THAI REBIRTH CO., LTD.

ชลบุรี
CHONBURI

18. บริษัท เศรษฐกฤษฏ์ กำรบัญชี จ�ำกัด 
SETTAKIT KARNBUNCHEE CO., LTD.

ชัยนำท
CHAI NAT

19. บริษัท รัตนมณีกำรบัญชี จ�ำกัด 
RATTANAMANEE ACCOUNT CO., LTD.

นครปฐม
NAKHON PATHOM

20. บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ�ำกัด 
KMIT GROUP CO., LTD.

นนทบุรี
NONTHABURI

21. บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 
FORCE INTERNATIONAL CO., LTD.

นนทบุรี
NONTHABURI

22. บริษัท ทอสเท็มไทย จ�ำกัด 
TOSTEM THAI CO., LTD.

ปทุมธำนี
PATHUM THANI

23. บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
TIP TOP ENGINEERING CO., LTD.

ปทุมธำนี
PATHUM THANI

24. บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จ�ำกัด 
INTERFACE SYSTECH CO., LTD

ปทุมธำนี
PATHUM THANI
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ปัจจบุนัมธีรุกจิทัว่ประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธรุกจิ รวมท้ังสิน้ 185 ราย
At present there is a total of 185 enterprises holding a corporate governance certification.

จำานวนธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2561 - 2564 (แบ่งตามประเภทธุรกิจ)
The number of enterprises holding a corporate governance certification between 2018 and 2021 (by business type)

จำานวนธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2561 - 2564 (แบ่งตามพื้นที่)
The number of enterprises holding a corporate governance certification between 2018 and 2021 (by region)

ภาคการผลิต
Manufacturing sector

68 ราย/enterprises

กรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolist

71 ราย/enterprises

ภาคกลาง
Central region

43
ราย/enterprises

ภาคเหนือ
Northern region

17
ราย/enterprises

ภาคใต้
Southern region

21
ราย/enterprises

ภาคตะวันออก
Eastern region

15 ราย/enterprises

ภาคตะวันตก
Western region

6
ราย/enterprises

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern region

12 ราย/enterprises

ภาคการบริการ
Service sector

74 ราย/enterprises

ภาคการเกษตร
Agricultural sector

2 ราย/enterprises

ภาคการค้าส่ง - ค้าปลีก
Wholesale/retail sector

41 ราย/enterprises

1

2

4

3

รวมทั้งสิ้น
total

185
ราย/enterprises

รวมทั้งสิ้น total

185
ราย/enterprises
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กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำได้วเิครำะห์ข้อมลูงบกำรเงิน

รอบปีบญัช ี2563 ของธรุกจิทีไ่ด้รับกำรรบัรองมำตรฐำน

ธรรมำภบิำลธรุกจิ พบว่ำ ธรุกจิเหล่ำนีย้งัมกีำรด�ำเนนิงำน

อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งฐำนะกำรเงินของธุรกิจยังคง

แข็งแกร่ง ท้ังๆ ที่ในรอบปี 2563 เศรษฐกิจโลกอยู ่

ในสภำวะถดถอย เน่ืองจำกเกิดภำวะโรคระบำดของ 

Covid-19 โดยธุรกิจกลุ่มน้ีมีค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วนหน้ี

ต่อทุน (Debt Ratio) อยู่ที่ 0.40 ค่ำเฉลี่ยผลตอบแทนต่อ

ทรัพย์สิน (Return on Asset : R.O.A.) อยู่ที่ร้อยละ 6 

และค่ำเฉลี่ยผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return 

on Equity : R.O.E.) อยู่ที่ร้อยละ 10 ข้อมูลดังกล่ำว

สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรน�ำหลกัธรรมำภบิำลธรุกจิมำปรบัใช้

กับกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรจัดกำร

ภำยในที่มีคุณภำพและโปร่งใส กำรดูแลและรับฟัง 

ควำมคดิเห็นจำกผูมี้ส่วนได้เสยี กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร

ที่ดี และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่ำนี ้

ช่วยลดควำมเสี่ยงของกิจกำร เพิ่มคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งรักษำควำมสัมพันธ์อันดีทั้งภำยในและภำยนอก

กจิกำร โดยท้ำยทีส่ดุจะส่งผลให้มลูค่ำของกจิกำรเพิม่ขึน้

และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนอีกด้วย

Based on the DBD’s analysis of all certification 

holders’ financial statements for the accounting year 

2020, their business operation is still active and their 

financial status remains strong even in the face of 

the recession of global economy and COVID-19 crisis 

in 2020. The average debt ratio, return on asset 

(R.O.A.) and return on equity (R.O.E.) of these 

enterprises are 0.40, 6%, and 10% respectively. This 

reflects that the application of corporate governance 

principles to engender transparency and effectiveness 

of internal management system, including the 

willingness to listen to stakeholders’ opinions and a 

good and environmentally responsible management, 

definitely could help lower business risks, improve 

quality of products, foster both inter- and intra-

organizational relationship, increase the value, and 

contribute to a sustainable growth, of the business
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Digital Accounting Firm เป็นอีกหนึ่งกระแสของ

ธุรกิจส�ำนักงำนบัญชี ที่มีกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำร

ไปตำมเทรนด์กำรท�ำธุรกิจออนไลน์ที่ขยำยตัวเป็น

วงกว้ำง เมื่อกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ำมำมี

บทบำทอย่ำงมำกในเวทกีำรค้ำโลกในยคุปัจจุบนั Digital 

Accounting Firm นับว่ำเป็นส�ำนักงำนบัญชีท่ีมีกำร

บริหำรงำนภำยในและให้บริกำรแก่ลูกค้ำแบบครบวงจร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อยกระดับกำรให้

บริกำรลูกค้ำที่มีมูลค่ำสูง (High Value Services) กรม

พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้มุ่งเน้นด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ

ผูป้ระกอบกำรและภำคธรุกจิ โดยเฉพำะธรุกิจส�ำนกังำน

บัญชี ที่ปัจจุบันมีประมำณ 10,000 แห่งทั่วประเทศ  

เพื่อให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

Digital Accounting Firm is the latest wave of the 

revolution of accounting industry where the provision 

of services has been rethought and reinvented to go 

along with the growing trend of online business 

following the advent of digital technology which is 

playing a profound role in shaping global trade. Digital 

Accounting Firm encompasses the following features: 

- methodical internal management, a full suite of 

customer service, advanced technology-oriented, 

delivery of services of high value. The Department of 

Business Development (DBD) has played a leading 

role in developing and supporting business operators 

and Thai business sector as a whole, including those 

สร้างพลังบวกให้สำานักงานบัญชี
ด้วยสำ�นักง�นบัญชีดีจิทัล (Digital Accounting Firm)
Strengthening Energy into Accounting Industry with 
Digital Accounting Firm Model
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แข่งขัน จำกแนวนโยบำยดังกล่ำว กรมจึงได้จัดกิจกรรม

ขับเคลื่อนธุรกิจส�ำนักงำนบัญชี ด้วยองค์ควำมรู้และ

นวัตกรรม ผ่ำนกำรประกวดส�ำนักงำนบัญชีดิจิทัลดีเด่น 

(Best Digital Accounting Firm Award) ซึ่งได้ด�ำเนินกำร

ต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำ 2 ปี คือในปี พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2564 

รำงวัล Best Digital Accounting Firm Award ได้

พิจำรณำตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำของกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค ้ำ โดยมีคณะท�ำงำนพิจำรณำกำรประกวด

ส�ำนกังำนบญัชดีจิทิลั ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุจิำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำบันกำรศึกษำชั้นน�ำของ

ประเทศก�ำหนดขึ้น โดยแบ่งประเภทของรำงวัล ดังนี้ 

 รางวลั SILVER AWARD มอบให้แก่ส�ำนกังำน

บัญชีท่ีเข้ำร่วมประกวดและได้รับคะแนนกำร

ประเมินรวมในระดับ 70.00 - 79.99 

 รางวลั GOLD AWARD มอบให้แก่ส�ำนกังำน

บัญชีท่ีเข้ำร่วมประกวดและได้รับคะแนนกำร

ประเมินรวมในระดับ 80.00 - 84.99

 รางวัล PLATINUM AWARD มอบให้แก่

ส�ำนักงำนบัญชีที่เข้ำร่วมประกวดและได้รับ

คะแนนกำรประเมนิรวมในระดบั 85.00 ขึน้ไป

ปัจจุบันมีส�ำนักงำนบัญชีท่ีได้รับรำงวัล Best 

Digital Accounting Firm Award จ�ำนวน 21 ส�ำนักงำน 

แบ่งเป็นประเภท PLATINUM AWARD 7 ส�ำนักงำน 

GOLD AWARD 1 ส�ำนักงำน และ SILVER AWARD  

13 ส�ำนักงำน ส�ำหรับปี 2564 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

ได้จัดงำนมอบรำงวัล Best Digital Accounting Firm 

Award ให้แก่ส�ำนักงำนบัญชีที่ได้รับรำงวัลฯ ในปีนี้ 

จ�ำนวน 12 ส�ำนักงำน เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564 ณ 

ห้องประชมุม่วงมงคล กรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ พร้อมทัง้

มีกำรถ่ำยทอดให้ผู้รับชมงำนผ่ำนช่องทำง Facebook 

live ท้ังนี้ รำยชื่อและข้อมูลกำรติดต่อส�ำนักงำนบัญชี 

ที่ได้รับรำงวัลฯ มีรำยละเอียดดังนี้

in the accounting industry which at present number 

around 10,000 firms countrywide, in a bid to strengthen 

their potential and enhance their competitiveness. To 

set goal in this direction, the DBD has launched 

programs to steer forward the accounting firm industry 

with knowledge and innovation, one of which is the 

Best Digital Accounting Firm Award contest which has 

been so far held twice in 2020 and 2021.

The criteria for Best Digital Accounting Firm 

Awards have been laid down by the contest’s judging 

panel consisting of the scholars from other related 

agencies and leading educational institutions. Classes 

of the award are as follows.

 SILVER AWARD: This is to be presented 

to the participating accounting firm with a 

total score of 70.00 - 79.99.

 GOLD AWARD: This is to be presented to 

the participating accounting firm with a total 

score of 80.00 - 84.99.

 PLATINUM AWARD: This is to be 

presented to the participating accounting 

firm with a total score of 85.00 or higher.

To date, there have been 21 accounting firms 

winning the Best Digital Accounting Firm Award, 7 

of which have received the PLATINUM AWARD, 1 

has received GOLD AWARD, and 13 have received 

SILVER AWARD. For the year 2021 the Best Digital 

Accounting Firm Award presentation ceremony for 

12 winners was hosted by the DBD on September 

27, 2021 at Moang Mongkol Room, the office of 

DBD. The event was live-streamed to the public on 

Facebook. The list with contact address of each 

award-winning accounting firm is provided 

hereinbelow. 
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สำานักงานบญัชีคณุภาพท่ีได้รับรางวลั “สำานกังานบัญชีดิจทิลัดีเด่น” จำานวน 21 สำานกังาน

ลำาดับ
ที่ ชื่อสำานักงาน E-mail โทรศัพท์

โทรสาร
รางวัลสำานักงาน
บัญชีดิจิทัลดีเด่น

รางวัล PLATINUM AWARD จำานวน 7 สำานักงาน

1. บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จ�ากัด
362/21,19 ถนนเจริญรำษฎร์ 
ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

seaandhill@seaandhill.co.th
www.seaandhill.co.th

053 306 070
Fax. 053 306 070
ต่อ 12

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2563

2. บริษัท ส�านักงานณรงค์
การบัญชี (2518) จ�ากัด 
44/6-7 ถนนเจริญกรุง 31 
แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหำนคร 10100

setup@narongaccounting.co.th
www.narongaccounting.co.th

02 236 8738-46
02 236 0060
Fax. 02 266 8950

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2563

3. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ 
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ�ากัด
17 ซอยนำคนิวำส 25 ถนนนำคนิวำส 
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 10230

dwconsult@
dwconsultantthailand.com
www.dwconsultantthailand.
com

02 530 2164
Fax. 02 530 2374

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2564
SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

4. บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ�ากัด
333/38-39 หมู่ที่ 4 ต�ำบลทับมำ 
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

tpkauditandlaw@tpkaudit.com 033 060 340
085 911 6611
Fax. 038 018 416

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2564

5. บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และ
ที่ปรึกษา จ�ากัด
23 อำคำร พี.เอ็ม. ชั้น 1-3 ถนนร่วมจิตต์ 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร 10300

info@pmaccgroup.com
www.pmaccgroup.com

02 636 9888
Fax. 02 636 9990

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2563

6. บริษัท หัวหินการบัญชี
และกฎหมาย จ�ากัด
135/79 อำคำรร็อคโค่ คอนโดมิเนียม 
หัวหิน ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน 
อ�ำเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77110

info@huahin-accounting.com
www.huahin-accounting.com

032 516 203
Fax. 032 516 203
ต่อ 102

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2564

7. บริษัท ส�านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น 
ซินดิเคท จ�ากัด
3312/19 ซอยลำดพร้ำว 101 (วดับงึทองหลำง) 
ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร 10240

mmn@mmnsyn.com
www.mmnsyn.com

02 736 9593
Fax. 02 736 9594

PLATINUM AWARD 
ประจ�ำปี 2564
SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

รางวัล GOLD AWARD จำานวน 1 สำานักงาน

8. บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง 
โซลูชั่น จ�ากัด
555/113 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองจ๊อม
อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  50210

info@phoenixaccount.com
manager@phoenixaccount.com

052 009 431
083 293 5899
Fax. 052 009 431

GOLD AWARD 
ประจ�ำปี 2563
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ลำาดับ
ที่ ชื่อสำานักงาน E-mail โทรศัพท์

โทรสาร
รางวัลสำานักงาน
บัญชีดิจิทัลดีเด่น

รางวัล SILVER AWARD จำานวน 13 สำานักงาน

9. บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จ�ากัด
47/1 ถนนเทศบำล 1 ต�ำบลวำรินช�ำรำบ
อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  
34190

account_nongubon@hotmail.
com

045 324 155
099 298 9328
Fax. 045 958 077

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

10. บริษัท ส�านักงานบัญชีคราฟท์ จ�ากัด
246 อำคำรเดอะเคอร์ฟ ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ 303-304 ซอยอ่อนนุช 17
ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

info@kac.co.th
www.kac.co.th

02 331 3310
Fax. 02 342 9428

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

11. บริษัท แคทแอคเคาน์ติ้ง
แอนด์แท็กซ์ จ�ากัด
64/70-71 หมู่ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์
ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

thananan@accounting-tax.co.th
www.accounting-tax.co.th

081 801 7781
038 300 220
Fax. 038 300 510

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

12. บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด
1526/30-31 หมู่ที่ 4 ซอยเทพำรักษ์ 10
ถนนเทพำรักษ์ ต�ำบลเทพำรักษ์ 
อ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

jjconsultgroup.jjg@gmail.com 02 758 2079-80
02 758 2778
Fax. 02 384 2380

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

13. บริษัท เจ พี การบัญชีและ
ที่ปรึกษา จ�ากัด
19/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120

jpacc_62@hotmail.com
www.jpacc.co.th

02 924 2668
02 924 1870
Fax. 02 924 1868

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

14. บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล จ�ากัด
594/34-35 ถนนหทยัรำษฎร์ แขวงบำงชนั 
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

info@cwgroups.com 02 136 7216
095 935 7888
Fax. 02 136 7213

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

15. บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและ
กฎหมาย จ�ากัด 
268, 270, 272 ซอยรำมค�ำแหง 54 
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240

clacc.thai@gmail.com 
www.claccount.com

02 732 7920-2
Fax. 02 377 4681

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

16. บริษัท ส�านักงานทองทวีการบัญชี
และกฎหมาย จ�ากัด
834/2 ซอยรัชดำภิเษก 18 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310

songkran@thongtawee.co.th
www.thongtawee.co.th

02 691 7312-5
Fax. 02 691 7382

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

17. บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จ�ากัด
70/5 หมู่ที่ 10 ต�ำบลบำงแม่นำง 
อ�ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

subsandee46@gmail.com
www.subsandee.com

02 194 9639
081 555 7604
Fax. 02 194 9417

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564
SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563
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ลำาดับ
ที่ ชื่อสำานักงาน E-mail โทรศัพท์

โทรสาร
รางวัลสำานักงาน
บัญชีดิจิทัลดีเด่น

18. บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จ�ากัด
(ส�ำนักงำนสำขำกรุงเทพ)
1111/104 หมู่บ้ำนกลำงเมือง ถนน
ลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร 10900

info@thaiaccounting.com
sirirat@thaiaccounting.com

02 513 7151
Fax. 02 513 7144

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

19. บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ 
ออดิท จ�ากัด
198 ซอยรัชดำภิเษก 11 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600

webmaster@beaccount.com
www.beaccount.com

02 476 0599 
(Auto)
Fax. 02 476 0599
กด 3

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

20. บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง 
เซอร์วิส จ�ากัด
60 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองป่ำครั่ง
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50000

jkharniyor@yahoo.com 
www.pas-acc.com

053 241 979
Fax. 053 249 910

SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2564

21. บริษัท รังแตน ออฟฟิต จ�ากัด
35/5 ซอยสำมัคคี 58/10 หมู่บ้ำนปริญญ 
ดำไลท์ สำมัคคี ต�ำบลท่ำทรำย
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 
11000

rangtanoffice@gmail.com 02 156 2572-4 SILVER AWARD 
ประจ�ำปี 2563

เป็นสำานกังานบญัชคีณุภาพทีผ่่านการรบัรองคณุภาพ 

ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำร

รับรองคุณภำพส�ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2558 และขอสงวนสิทธิส�ำนักงำน

บัญชีคุณภำพที่ได้รับรำงวัล Platinum Award ให้เว้นกำรสมัครเข้ำร่วม 

ประกวดฯ เป็นเวลำ 2 ปี นับจำกปีที่ได้รับรำงวัลระดับ Platinum

คุณสมบัติ
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คณะท�ำงำนพจิำรณำกำรประกวดส�ำนกังำนบญัชดีจิทิลั ก�ำหนดขัน้ตอน 

กระบวนกำรในกำรพิจำรณำให้รำงวัลฯ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

ส�ำนักงำนบัญชีคุณภำพที่ผ่ำนรอบแรก จะได้เข้ำรับกำรพิจำรณำในรอบสอง โดยเตรียม

ควำมพร้อมเพื่อให้คณะท�ำงำนพิจำรณำกำรประกวดส�ำนักงำนบัญชีดิจิทัล ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยม และสัมภำษณ์ ณ สถำนประกอบกำร หรือใช้วิธีกำรตรวจประเมินในรูปแบบ 

Online เพื่อประเมินระบบกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนบัญชีที่ได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ 

ในกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบน�ำเสนอแผนผังกระบวนกำรทำงำน (Blueprint) (100 คะแนน)

 ** โดยส�านักงานบัญชีคุณภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาในรอบตัดสิน**

พิจำรณำโดยก�ำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนนดังนี้ 

(1) แบบส�ำรวจระดับควำมพร้อมส�ำนักงำนบัญชีดิจิทัล 20 คะแนน 

(2) แบบน�ำเสนอแผนผังกระบวนกำรท�ำงำน (Blueprint) ไม่เกิน 20 หน้ำ 80 คะแนน

 ** โดยส�านักงานบัญชีคุณภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับ

การพิจารณาในรอบสอง**

หลักเกณฑ์การพิจารณา

รอบแรก

รอบตัดสิน

รอบสอง

โดยส�ำนักงำนฯ ที่ได้รับคะแนนในระดับต่ำงๆ จะได้รับรำงวัล ดังนี้ 

 คะแนน รางวัล
 70.00 - 79.99 SILVER AWARD
 80.00 - 84.99 GOLD AWARD
 85.00 ขึ้นไป PLATINUM AWARD

กำรพิจำรณำให้คะแนนในรอบตัดสินของคณะท�ำงำนฯ (100 คะแนน) แบ่งสัดส่วน กำรพิจำรณำให้คะแนน 

เป็น 2 ส่วน โดยพิจำรณำจำกกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินและกำรสัมภำษณ์ ณ สถำนประกอบกำรและ

กำรน�ำเสนอวีดีทัศน์กำรเป็นส�ำนักงำนบัญชีดิจิทัล (100 คะแนน) ดังนี้ 

(1) น�ำคะแนนจำกรอบที่สองมำร่วมกันพิจำรณำ สัดส่วนร้อยละ 80

(2) กำรน�ำเสนอวีดีทัศน์กำรเป็นส�ำนักงำนบัญชีดิจิทัล สัดส่วนร้อยละ 20



78 รายงานประจำาปี 2564  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รางวัลแห่งปี
Prizes of the Year

ถือเป็นกำรเฉลิมฉลองส่งท้ำยปี 2564 อย่ำง 

สมศกัดิศ์รผีูน้�ำด้ำนบรกิำรดจิทิลั ในโอกำสทีก่รมพฒันำ

ธรุกจิกำรค้ำเข้ำรบัมอบรำงวลัรฐับำลดจิทิลั ประจ�ำปี 2564 

“DG Awards 2021” จ�ำนวน 2 รำงวลั จำกรำงวลัรัฐบำล

ดิจิทัลหน่วยงำนระดับกรมที่ให้บริกำรเป็นหลัก และ

รำงวัลผู้น�ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021 ได้แก่ นำยทศพล 

ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งส�ำนักงำน

พฒันำรัฐบำลดจิิทลั (องค์กำรมหำชน) มอบให้แก่หน่วยงำน

ภำครัฐที่มีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรสู ่กำรเป็นรัฐบำล 

ดิจิทัลในระดับสูง โดยกำรส�ำรวจระดับควำมพร้อม

รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย 

1,922 หน่วยงำน ประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐส่วน

กลำง 311 หน่วยงำน หน่วยงำนภำครัฐส่วนภูมิภำค 

Before saying goodbye to the year 2021, the 

Department of Business Development (DBD) has 

every reason to celebrate for being acclaimed as a 

leading digital service provider. In 2021 the DBD was 

announced a winner of two prestigious DG Awards 

2021 (Digital Government Awards 2021): - one is in 

recognit ion of excel lent performance as a 

departmental-level digital government organization 

with a principal role of service provider, and the other 

is the Outstanding Leader of a Digital Organization 

Award for 2021 presented to Mr. Thosapone 

Dansuputra, Director-General of the DBD. Founded 

by the Digital Government Development Agency 
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1,609 หน่วยงำน ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัด และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงำน 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้รับรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล 

(Digital Government Awards) อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภำพขององค์กรในกำรประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนำงำนและอ�ำนวยควำม

สะดวกประชำชนให้ได้รับประโยชน์จำกบริกำรภำครัฐ

อย่ำงสูงสุด อันจะเป็นส่วนส�ำคัญย่ิงต่อกำรขับเคลื่อน 

สู่กำรเป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนดิจิทัลในอนำคตต่อไป

(Public Organization), DG Awards are to honor the 

government agencies showing a remarkable 

transformation into a digital government organization, 

based on the results of digital government readiness 

survey conducted on 1,922 government organizations 

assorted into three main groups: - first, 311 central 

government agencies; second, 1,609 provincial 

government organizations from 76 provinces; and, 

third, 2 special local government organizations.

 The DBD has won the Digital Government 

Awards for 3 consecutive years, manifesting our 

capability to apply digital technology to improve our 

performance and citizen service experience, as well 

as to ensure that the citizens could make the most 

of public services. This is playing an important part 

in driving our agency forward to eventually become 

a leading digital service provider.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2565
Department of Business Development (DBD) in 2022

ปี 2565 นับเป็นก้าวแรกท่ีสำาคัญ 
อีกครั้งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ในการเตรียมพร้อมองค์กร เพ่ือมุ่งสู ่
เป้าหมายตามวสัิยทัศน์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (พ.ศ. 2565 - 2570) “เป็นองค์กร
ภาครัฐชั้นน�าด้านบริการดิจิทัลอย่าง 
เตม็รปูแบบ ภายในปี 2570 และสร้าง
พลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ย่ังยืนด้วย
นวัตกรรม” ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน 

The year 2022 will be another important 

milestone on our road to the goal as set forth in the 

Department of Business Development’s vision (2022 

- 2027); that is, “to become a leading state agency in 

providing a full suite of digital service within 2027 and 

to generate a dynamic mechanism for sustainable, 

innovation-driven growth of Thai commercial sector”, 

which is to be achieved by addressing 4 key domains 

of the DBD’s mission as follows.
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In making headway into the year 2022, the 

DBD put its focus on, first, using digital technology 

as a key tool to develop a full suite of round-the-clock 

digital service accessible from anywhere; second, 

making the service system smarter by linking the 

database with other agencies in order to maximize 

the efficacy of linked-up database usage and be able 

to meet the changing needs of users in the future; 

and, third, implementing the global-standard 

technology management approach to reassure users 

about security of the information and the system. 

The DBD’s efforts in supporting business 

operators will concentrate on; first, the development 

of potentiality and preparedness for a New Normal 

way of doing business which is intensely driven by 

technology and innovation; second, the adaptation 

to better compete in the world of online trade along 

with the creation of a pleasant environment conducive 

to commercial activities; third, the cultivation of 

corporate governance practices; and, fourth, the 

oversight of business activities to ensure full 

compliance with law which would in turn engender 

a vibrant trade and investment atmosphere and a 

sustainable growth of business.

กำรขับเคลื่อนองค์กรในปี 2565 กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำเน้นย�้ำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก 

ในกำรพฒันำกำรให้บรกิำรอย่ำงครบวงจร ได้ทกุทีท่กุเวลำ 

กำรเพิม่ควำมฉลำดของระบบงำน เชือ่มโยงแลกเปลีย่น

ข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำน เพือ่ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก

ฐำนข้อมูลได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รองรับกำรท�ำงำน

ทีเ่ปลีย่นแปลงได้ในอนำคต พร้อมด้วยกำรบรหิำรจดักำร

ระบบเทคโนโลยีตำมหลักมำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นแก่ผู ้ใช้บริกำรในกำรรักษำควำมมั่งคง

ปลอดภัยของระบบและข้อมูลสำรสนเทศ

กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรมุ ่งเน้นด�ำเนินกำร

พฒันำศกัยภำพ และสร้ำงควำมพร้อมของผูป้ระกอบกำร 

ให้ก ้ำวทันโลกของธุรกิจวิถีใหม่ ที่ ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยแีละนวตักรรม กำรปรบัตวัเข้ำสูก่ำรแข่งขันใน

ตลำดกำรค้ำออนไลน์ ควบคูก่บักำรสร้ำงสภำพแวดล้อม

ทีเ่อือ้ต่อกำรประกอบธรุกจิ ในกำรเสรมิสร้ำงธรรมำภบิำล 

และก�ำกบัดแูลกำรประกอบธรุกจิอย่ำงถกูต้อง เพือ่สร้ำง

บรรยำกำศกำรค้ำกำรลงทุน และกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง

ยั่งยืน

1. พฒันาระบบทะเบยีนธรุกจิ โดยใช้เทคโนโลยี 

 ดจิทัิล ให้มีความสะดวก ถกูต้อง รวดเรว็ และ 

 ทนัสมยั

 Improving a business registration system  

 using digital technology to make it more  

 convenient, accurate, faster and up-to-date.

2. สร้างคุณค่าและนวตักรรมการให้บรกิารข้อมูล 

 ธรุกจิ

 Creating value and innovation of business  

 information service.

3. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เข้มแข็ง  

 แข่งขันได้

 Strengthening the potential of business  

 operators at all levels to improve their  

 competitiveness.

4. ก�ากับดแูล และส่งเสรมิธรุกจิ ให้มกีารพฒันา 

 อย่างยัง่ยนื

 Regulating and promoting commercial  

 activities to enhance a sustainable growth  

 of business sector.
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� (พ.ศ. 2565 - 2570)
Vision and Missions 
of the Department of Business Development (2022 – 2027)

 เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำาด้านบริการดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลัง

ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

  เป็นองค์กรภาครัฐช้ันนำาด้านบริการดิจิทัลท่ีมีความทันสมัยกว่า ตอบโจทย์ประชาชนมากกว่า 
  เมื่อเทียบกับบริการดิจิทัลขององค์กรภาครัฐในระดับเดียวกัน

  To become a leading state agency capable of delivering state-of-the-art digital  
  services that cater to citizens in a superior way compared to other government  
  organizations in the same tier.

		 สร้างพลัง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและการใช้นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทย 
  ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

  To create, with close collaboration with all sectors and full exploitation of innovation,  
  a strong dynamic of Thailand’s sustainable commercial progress regardless of the  
  variability of business environment. 

วิสัยทัศน์  
Vision

To become a leading state agency in providing a full suite of 
digital service within 2027 and to generate a dynamic mechanism 
for sustainable, innovation-driven growth of Thai commercial 
sector.
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■	 พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 ให้มี 
		 ความสะดวก	ถูกต้อง	รวดเร็ว	และทันสมัย

  (พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ คลอบคลุมตั้งแต่ระบบระบุ 
  ตัวตน การจดทะเบียน การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  และการบริหารจัดการระบบ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
  ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย)

  Improving a business registration system  
  using digital technology to make it more  
  convenient, accurate, faster and up-to-date.

  (Improving key aspects of the business  
  registration system, i.e., authentication  
  system, registration process, linking of  
  database, and system management,  
  with the help of digital technology to  
  enhance convenience, speediness,  
  accuracy and up-to-date functionality)

■ พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ	ให้เข้มแข็ง	แข่งขันได้	

  (สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับรายย่อย  
  (MSME) ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขนาดใหญ่  
  (SML) พร้อมรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง 
  ในอนาคต) 

  Strengthening the potential of business  
  operators at all levels to improve their  
  competitiveness.

  (Empowering business operators of all  
  sizes, from Micro SME (MSME) to SME and  
  SML, to withstand the forthcoming competition  
  and volatile market) 

■ สร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ	

  (พัฒนาข้อมูลธุรกิจให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ สร้าง 

  คุณค่าทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมการให้บริการ) 

  Creating value and innovation of business  
  information service

  (Improving business information so it could  
  be put to good use, create economic value  
  and service innovation.)

■ กำากบัดูแล	และสง่เสริมธรุกจิ	ใหม้กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื

  (กำากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน) 

  Regulating and promoting commercial activities  
  to enhance a sustainable growth of business  
  sector.

  (Promoting and regulating businesses using  
  the relevant governing laws to ensure that  
  their businesses could grow sustainably.)

พันธกิจ  
Mission
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Work Operations in Compliance with the Official Information Act, 
B.E. 2540 (1997), Financial Year 2021

พระรำชบัญญัติข ้อมูลข ่ำวสำรของรำชกำร 

พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิ

ของประชำชนท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เก่ียวกับ

กำรด�ำเนินกำรของรัฐ โดยให้ประชำชนสำมำรถแสดง

ควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และ

ตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรฐั เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำร 

ภำครฐัมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อันจะท�ำให้

กำรด�ำเนินกำรของรัฐมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ

ได้มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. น�ำข้อมูลข่ำวสำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -  โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด�ำเนนิงำน 

 -  สรุปอ�ำนำจหน้ำทีท่ี่ส�ำคญัและวิธกีำรด�ำเนนิงำน 

 -  สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือ 

  ค�ำแนะน�ำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ 

 -  กฎ ระเบียบ ประกำศ ค�ำสั่งต่ำงๆ ของกรม 

  พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 -  ข้อมลูข่ำวสำรอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรข้อมูล 

  ข่ำวสำรของรำชกำรก�ำหนด

2.  จดัให้มข้ีอมลูข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชน 

 เข้ำตรวจดไูด้ ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบญัญตัิ 

 ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

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 2021, the Department of 
Business Development has undertaken activities in 
compliance with the Official Information Act, B.E. 
2540 (1997), as follows. 

1. Publication of Official Information in the 
Government Gazette. The Department of Business 
Development has published official information in the 
Government Gazette as required by Section 7 of the 
Official Information Act, B.E. 2540 (1997), namely: 

 - the Department’s operating structures and  
  management; 

 - a summary of the Department’s important  
  powers and duties; 

 - the Department’s contact address to  
  request information or seek advice on  
  contacting government departments; 

 - the Department’s laws, by-laws, rules,  
  regulations, notifications and orders of the  
  Department of Business Development;  
  and

 - other information determined by the  
  Official Information Commission.

2.  Making Available Official Information for 
Public Inspection. The Department has made 
available, for public inspection, official information as 
required by Section 9 of the Official Information Act, 
B.E. 2540 (1997), namely: 
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 -  ผลกำรพจิำรณำหรอืค�ำวนิจิฉยัทีม่ผีลโดยตรง 

  ต่อเอกชน 

 -  นโยบำยหรือกำรตีควำมท่ีไม่เข้ำข่ำยต้องลง 

  พิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 -  แผนงำน/โครงกำรและงบประมำณรำยจ่ำย 

  ประจ�ำปี 

 -  คู ่มือหรือค�ำสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงำนของ 

  เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ำที่ของ 

  เอกชน 

 -  ข้อมูลทีไ่ด้มกีำรอ้ำงองิในรำชกจิจำนเุบกษำ  

  แต่มิได้น�ำรำยละเอยีดลงในรำชกจิจำนุเบกษำ  

  เนื่องจำกได้มีกำรจัดพิมพ์แพร่หลำยตำม 

  จ�ำนวนพอสมควรแล้ว 

 -  สัญญำสัมปทำนหรือร่วมทุนกับเอกชน 

  ในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ (กรมพัฒนำ 

  ธุรกิจกำรค้ำไม่มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง)

 -  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมกำร 

  ท่ีแต่งตัง้โดยกฎหมำยหรอืโดยมตคิณะรฐัมนตรี 

 -  ข้อมูลข่ำวสำรอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรข้อมูล 

  ข่ำวสำรของรำชกำรก�ำหนด เช่น ประกำศ 

  ประกวดรำคำและสอบรำคำที่หัวหน้ำส่วน 

  รำชกำรลงนำมแล้ว

 -  สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็น 

  รำยเดือน

 -  สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

โดยข้อมลูข่ำวสำรดงักล่ำวได้มกีำรจดัท�ำดรรชนไีว้ 

เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจและสำมำรถค้นคว้ำได้เอง ทั้งน้ี 

ประชำชนสำมำรถตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรได้ที่ 

 • ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ  

  ชั้น 4 โทรศัพท์ 0 2547 4458

   (ในวันและเวลำรำชกำร) 

 • เว็บไซต์กรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ www.dbd.go.th  

  ในหัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

 - 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; 

 - informat ion not publ ished 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 (this is outside  
  the DBD’s scope of duties); 

 - resolutions of the Cabinet or of such  
  Boards, Tribunals, Commissions or  
  Committees established by law or by  
  aresolution of the Cabinet; 

 - any other information as determined by  
  the Official Information Commission such  
  as invitations for bids andtenders signed  
  by the Head of the Government agency;  
  and

 - results of procurement 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 Development’s  
  Official Information Centre, situated on the  
  4th Floor of the Department’s building,  
  Tel. 0 2547 4458 (during working days  
  and office hours); and 

 • the Department of Business Development’s 
   website (www.dbd.go.th) under the menu  
  “Information Centre”. 

3.  Statistics of Public Use of the Department 
of Business Development’s Official Information 
Services. During the Financial Year 2021 (October 
2020 - September 2021), the Department of Business 
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3. สถิติกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของกรม

พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) มีผู ้ใช ้บริกำร  

717,943 รำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้

Development’s Official Information Services were 
accessed by 717,943  users, through the following 
channels: 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำาเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

Information Services by the Department of Business Development
from October 2020 to September 2021

ขอรบัข้อมลูด้วยตนเอง / Walk-in requests 520,389

โทรศัพท์ / Requests via telephone 194,086

โทรสำร / Requests via fax -

E-mail / Requests via e-mail 3,119

อื่นๆ เช่น / Other channels, including:

 - กระดำนข่ำว, จุดตดิต่อสอบถำม / Bulletin board, Information center -

     - หนังสือหำรือ / Written requests for advice 33

     - มติของคณะกรรมกำรฯ / Committee’s resolutions 253

     - ทำงเว็บไซต์  (บต. ม.11) / Website (BorTor. Mor.11) 22

     - เอกสำรประกอบกำรเข้ำพบหำรอื / Written materials used in discussions 31

     - ข่ำวประชำสัมพันธ์กำรประชุมฯ / PR Meeting news 10

 

หมายเหต ุ 1. ผูเ้ข้าใช้เวบ็ไซต์ “ศนูย์ข้อมลูข่าวสารกรมฯ” จ�านวน 10,597 ครัง้

  2.  ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของกรม อยูท่ี่ ชัน้ 4 บรเิวณด้านหน้าฝ่ายการเงิน 

Remarks: 1. Number of views on DBD’s website under “Information Center” menu: 10,597 views

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

ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ 
Information Services รวม

Total
ช่องทางการให้บริการ 
Channels of Service



งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

2021
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5  114,018,333.87  155,702,562.64 

ลูกหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 6  2,067,075.70  1,433,695.90 

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น  241,498.02  227,673.48 

วัสดุคงเหลือ  3,855,809.07  3,090,703.63 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  120,182,716.66  160,454,635.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ลูกหนี้ระยะยำว 7  1,046,474.75  1,103,455.19 

ที่ดิน, อำคำร และอุปกรณ์ 8  244,663,259.72  162,475,103.65 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9  70,104,136.12  60,903,614.92 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  315,813,870.59  224,482,173.76 

รวมสินทรัพย์  435,996,587.25  384,936,809.41 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
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(Unit: Baht)

Financial Statement
The Department of Business Development as of 30th September 2021

Note 2021 2020

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 5  114,018,333.87  155,702,562.64 

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

6  2,067,075.70  1,433,695.90 

Other Short-term receivables  241,498.02  227,673.48 

Inventories  3,855,809.07  3,090,703.63 

Total Current Assets  120,182,716.66  160,454,635.65 

Non-Current Assets  

Long-term receivables 7  1,046,474.75  1,103,455.19 

Property, plants and equipment 8  244,663,259.72  162,475,103.65 

Intangible assets 9  70,104,136.12  60,903,614.92 

Total Non-Current Assets  315,813,870.59  224,482,173.76 

Total Assets  435,996,587.25  384,936,809.41 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น 10  3,936,687.12  6,048,397.73 

เจ้ำหนี้อื่นระยะสั้น 11  8,288,616.63  5,837,359.87 

เงินรับฝำกระยะสั้น 12  9,168,511.00  7,547,214.00 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,793,631.71  1,233,908.74 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  24,187,446.46  20,666,880.34 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว 13  5,054,516.13  5,174,518.47 

เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว  3,000,000.00  3,000,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,046,474.75  1,103,455.19 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  9,100,990.88  9,277,973.66 

รวมหนี้สิน  33,288,437.34  29,944,854.00 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  402,708,149.91  354,991,955.41 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน  95,309,016.76  95,309,016.76 

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  307,399,133.15  259,682,938.65 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  402,708,149.91  354,991,955.41 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
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Note 2021 2020

Liabilities

Current Liabilities

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

10  3,936,687.12  6,048,397.73 

Short-term accounts payable 11  8,288,616.63  5,837,359.87 

Short-term deposit payable 12  9,168,511.00  7,547,214.00 

Other current liabilities  2,793,631.71  1,233,908.74 

Total Current Liabilities  24,187,446.46  20,666,880.34 

Non-Current Liabilities  

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

13  5,054,516.13  5,174,518.47 

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

Other non-current assets  1,046,474.75  1,103,455.19 

Total Non-Current Assets  9,100,990.88  9,277,973.66 

Total Liabilities  33,288,437.34  29,944,854.00 

Net Assets-Equity  402,708,149.91  354,991,955.41 

Net Assets-Equity

Capital  95,309,016.76  95,309,016.76 

Income is higher/(lower) than accumulated 
expenses.

 307,399,133.15  259,682,938.65 

Total Net Assetss-Equity  402,708,149.91  354,991,955.41 

(Unit: Baht)

Financial Statement (continued)
The Department of Business Development as of 30th September 2021

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รำยได้จำกงบประมำณ 14  799,115,951.37  617,357,756.82 

รำยได้จำกเงินกู้และรำยได้อื่นจำกรัฐบำล  5,605,800.00  -   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร  27,759,780.00  131,395,118.00 

รำยได้จำกกำรอุดหนุนอื่นและบริจำค  1,790,357.77  2,693,443.05 

รำยได้อื่น  511,438.50  497,259.93 

รวมรายได้  834,783,327.64  751,943,577.80 

ค่าใช้จ่าย  

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 15  256,203,050.23  246,884,126.29 

ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 16  152,152,285.66  143,700,926.48 

ค่ำตอบแทน 17  20,802,225.00  99,238,583.00 

ค่ำใช้สอย 18  238,856,044.43  209,356,397.84 

ค่ำวัสดุ  7,564,266.95  7,684,797.93 

ค่ำสำธำรณูปโภค 19  12,901,753.71  14,383,080.16 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 20  95,815,255.79  121,768,630.97 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนอื่นและบริจำค  2,776,310.00  7,160,376.00 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  1.00  -   

รวมค่าใช้จ่าย  787,071,192.77  850,176,918.67 

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  47,712,134.87  (98,233,340.87)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
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Financial Statement Indicating Work Operation
The Department of Business Development for a year as of 30th September 2021

Note 2021 2020

Revenues

Budget revenues 14  799,115,951.37  617,357,756.82 

Revenues from loans and other revenues 
from the government

 5,605,800.00  -   

Revenues from supplies of goods and services  27,759,780.00  131,395,118.00 

Revenues from grants and donations  1,790,357.77  2,693,443.05 

Other Revenues  511,438.50  497,259.93 

Total Revenues  834,783,327.64  751,943,577.80 

Expenses  

Personnel expenses 15  256,203,050.23  246,884,126.29 

Gratuities and pensions 16  152,152,285.66  143,700,926.48 

Remuneration 17  20,802,225.00  99,238,583.00 

Overheads 18  238,856,044.43  209,356,397.84 

Office supplies  7,564,266.95  7,684,797.93 

Utilities expenses 19  12,901,753.71  14,383,080.16 

Depreciation and amortisation 20  95,815,255.79  121,768,630.97 

Other investment subsidies  2,776,310.00  7,160,376.00 

Other expenses  1.00  -   

Total Expenses  787,071,192.77  850,176,918.67 

Revenues higher (lower) than net expenses  47,712,134.87  (98,233,340.87)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
The Department of Business Development
563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 
Call Center 1570  www.dbd.go.th
563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 
Call Center 1570  Website: www.dbd.go.th

ไทย EN

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 1 (ป��นเกล�า)
Business Development Office Region 1 (Pin Klao)
อาคารธนาลงกรณ� ทาวเวอร� ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700
Thanalongkorn Tower, 14th Floor Borommaratchachonnani Road, Khwaeng Bangbamru, 
Khet Bangplad, Bangkok 10700
โทรศัพท� / Tel: 0 2446 8160-1, 67, 69  โทรสาร / Fax: 0 2446 8191  

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 2 (พหลโยธ�น)
Business Development Office Region 2 (Phaholyothin)  
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ�) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
78/13 Rama VI (Padiphat Intersection) Khet Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท� / Tel: 0 2618 3340-41, 45 
โทรสาร / Fax: 0 2618 3343-4 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 3 (รัชดาภิเษก)
Business Development Office Region 3 (Ratchadaphisek)
อาคารปร�ชาคอมเพล็ก (ซ� 2) 48/3-4 ซอยรัชดา 20 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธ�สาร)
Preecha Complex Building (C2) 48 / 3-4 Soi Ratchada 20, 3rd Floor, Ratchadaphisek 
Road, Huay Kwang District, Bangkok 10310 (Opposite Sutthisan Police Station)
โทรศัพท� / Tel: 0 2276 7253, 55, 56, 59, 66   โทรสาร / Fax: 0 2276 7263 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 4 (สุรวงศ�)  
Business Development Office Region 4 (Surawong)
อาคารอามีโก�ทาวเวอร� ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
Amigo Tower, GB 388 Floor Si Phraya Road, Mahaphruttharam, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท� / Tel: 0 2234 2951-3 
โทรสาร / Fax: 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 5 (อาคารศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค)
Business Development Office Region 5 (Thanya Park Building)
อาคารศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค เลขที่ 735/1-8 โซน A ชั้น 2 ถนนศร�นคร�นทร� แขวงพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Thanya Park Building, 735/1-8 Zone A, 2nd Floor, Srinakarin Road, Phatthanakan, 
Suanluang, Bangkok 10250 
โทรศัพท� / Tel: 0 2108 6076-77  โทรสาร / Fax: 0 2108 6078 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 6 (ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
Business Development Office Region 6 (Chalermprakiet Government Center 80th 
Anniversary) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1 ประตู 4) ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู� 3 ถนนแจ�งวัฒนะ 
แขวงทุ�งสองห�อง 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
โทรศัพท� / Tel: 0 2143 7921-2   โทรสาร / Fax: 0 2143 7924

ส�วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
Central Business Registration
อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ชั้น 4 ถนนนนทบุร� อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 
Department of Business Development, 4th Floor, Nonthaburi Road, Amphur Muang 
Nonthaburi 11000 
โทรศัพท� / Tel: 0 2547 5155  โทรสาร / Fax: 0 2547 5153

Contacting Addresses
สถานที่ติดต่อ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
The Department of Business Development
563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 
Call Center 1570  www.dbd.go.th
563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 
Call Center 1570  Website: www.dbd.go.th

ไทย EN

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 1 (ป��นเกล�า)
Business Development Office Region 1 (Pin Klao)
อาคารธนาลงกรณ� ทาวเวอร� ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700
Thanalongkorn Tower, 14th Floor Borommaratchachonnani Road, Khwaeng Bangbamru, 
Khet Bangplad, Bangkok 10700
โทรศัพท� / Tel: 0 2446 8160-1, 67, 69  โทรสาร / Fax: 0 2446 8191  

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 2 (พหลโยธ�น)
Business Development Office Region 2 (Phaholyothin)  
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ�) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
78/13 Rama VI (Padiphat Intersection) Khet Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท� / Tel: 0 2618 3340-41, 45 
โทรสาร / Fax: 0 2618 3343-4 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 3 (รัชดาภิเษก)
Business Development Office Region 3 (Ratchadaphisek)
อาคารปร�ชาคอมเพล็ก (ซ� 2) 48/3-4 ซอยรัชดา 20 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธ�สาร)
Preecha Complex Building (C2) 48 / 3-4 Soi Ratchada 20, 3rd Floor, Ratchadaphisek 
Road, Huay Kwang District, Bangkok 10310 (Opposite Sutthisan Police Station)
โทรศัพท� / Tel: 0 2276 7253, 55, 56, 59, 66   โทรสาร / Fax: 0 2276 7263 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 4 (สุรวงศ�)  
Business Development Office Region 4 (Surawong)
อาคารอามีโก�ทาวเวอร� ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
Amigo Tower, GB 388 Floor Si Phraya Road, Mahaphruttharam, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท� / Tel: 0 2234 2951-3 
โทรสาร / Fax: 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 5 (อาคารศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค)
Business Development Office Region 5 (Thanya Park Building)
อาคารศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค เลขที่ 735/1-8 โซน A ชั้น 2 ถนนศร�นคร�นทร� แขวงพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Thanya Park Building, 735/1-8 Zone A, 2nd Floor, Srinakarin Road, Phatthanakan, 
Suanluang, Bangkok 10250 
โทรศัพท� / Tel: 0 2108 6076-77  โทรสาร / Fax: 0 2108 6078 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า เขต 6 (ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
Business Development Office Region 6 (Chalermprakiet Government Center 80th 
Anniversary) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1 ประตู 4) ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู� 3 ถนนแจ�งวัฒนะ 
แขวงทุ�งสองห�อง 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
โทรศัพท� / Tel: 0 2143 7921-2   โทรสาร / Fax: 0 2143 7924

ส�วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
Central Business Registration
อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ชั้น 4 ถนนนนทบุร� อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 
Department of Business Development, 4th Floor, Nonthaburi Road, Amphur Muang 
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