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ผูที่สนใจเขาเรียนฟรีที่ WWW.DBDACADEMY.COM
ศูนยกลางแหงการเรียนรูดานการประกอบธุรกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ

WELCOME TO DBD ACADEMY
ยินดีตอนรับเขาสูเว็ปไซด DBD ACADEMY

• ศูนยกลางแหงการเรียนรูดานการประกอบธุรกิจ
• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดโลกทัศนใหผูประกอบการเขาถึงองคความรู
ดานการบริหารจัดการ และการตลาด
ผานสื่อออนไลน ทางเว็บไซต www.dbdacademy.com
อยางไมมีขอจํากัด ทั้งเวลา สถานที่ และจํานวน เรียนฟรี!! 6 หลักสูตร
- พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
- พัฒนากลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การเริ่มตนธุรกิจแบบมืออาชีพ
- การเริ่มตนธุรกิจแฟรนไชส (Franchise)
- การประกอบธุรกิจยุคการคาเสรี
- บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
สายดวน 1570

www.dbd.go.th
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เชียงราย

เชียงใหม

พะเยา

แมฮองสอน

นาน

ลำปาง

ลำพูน

หนองคาย

แพร
อุตรดิตถ

เลย

สุโขทัย
ตาก

อุดรธานี
หนองบัวลำภู
ขอนแกน

พิษณุโลก

แมสอดกำแพงเพชร

เพชรบูรณ

พิจิตร

กาญจนบุรี

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ ชลบุรี
พัทยา ระยอง

เพชรบุรี

จันทบุรี

หัวหิน

ตราด

ชุมพร

ระนอง

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช

ตรัง

พัทลุง

สตูล

สงขลา

ปตตานี
ยะลา

นราธิวาส

นครพนม
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ

รอยเอ็ด ยโสธร

บุรีรัมย

สระแกว

ประจวบคีรีขันธ

สกลนคร

สุรินทร

นครราชสีมา

สระบุรี

สุพรรณบุรี อางทองสิงหบุรี
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครนายก
ปราจีนบุรี
สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี

กาฬสินธุ

มหาสารคาม

ชัยภูมิ

นครสวรรค
ลพบุรี
อุทัยธานี
ชัยนาท

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
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·ÕèÊ‹§¼Åµ‹Í Mobile Marketing
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ประวัติรองอธิบ´ี (นายชัย³รงค โชไชย)
ชื่อ-สกุล

: นายชัยณรงค์ โชไชย

วัน/เดือน/ปีเกิด

: 18 มิถุนายน 2499

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
(พ.ศ. 2510-2515)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
(พ.ศ. 2516-2517)
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ. 2518-2521)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
(พ.ศ. 2532-2537)

การท�างาน

- ผู้อ�านวยการหน่วยประสิทธิภาพ (ส�านักนโยบายและแผน)
(พ.ศ. 2546-2551)
- นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมการค้า)
(พ.ศ. 2551)
- ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนธุรกิจ (พ.ศ. 2552-2554)
- ผู้อ�านวยการส�านักข้อมูลธุรกิจ (พ.ศ. 2554-2557)
- รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พ.ศ. 2557)
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การอบรม สัมมนา และการดูงานที่ส�ำคัญ

- อบรมหลักสูตรการปรับปรุงจัดการงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (พ.ศ. 2543)
- อบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง (พ.ศ. 2545)
- อบรมการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์โดยใช้ Balance
Scorecard (พ.ศ. 2546)
- อบรมหลักสูตร E-Business for SME to Access Global
Markets ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (พ.ศ. 2548)
- อบรมหลักสูตรหัวหน้าส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ และหลักสูตร
พาณิชย์จังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรระบบเปิด (พ.ศ. 2550)
- อบรมการฝึกพัฒนาความเป็นเลิศด้านผู้น�ำกลุ่ม Successor รุ่นที่ 2
(พ.ศ. 2552)
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 69 (พ.ศ. 2553)

ผลงานด้านอื่น

  

- ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถสูงของ
กระทรวงพาณิชย์ (The Bright and The Smart)  (พ.ศ. 2545)
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2553-2555)
- ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ
(e-Starting Business) ณ จุดเดียว (Single Point) (พ.ศ. 2553)
- รางวัลเกียรติยศ “เพชรพาณิชย์” (พ.ศ. 2555)
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารและ
การจัดการใน อ.ก.พ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
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พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ปี 2557
สมาคมการค้าเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ พระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ส่งเสริมการรวมตัวของผูป้ ระกอบธุรกิจในแต่ละสาขาธุรกิจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนประสานงานให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการยกระดับ     
การประกอบธุรกิจของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนและคงอยู่ในทะเบียน
ทั้งสิ้น 3,017 สมาคม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างเครือข่ายการรวมกลุม่ ของธุรกิจ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบั ธุรกิจไทย จึงได้ดำ� เนินการส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้า
และสนับสนุนภารกิจของสมาคมการค้า เพือ่ ทีจ่ ะร่วมกันผลักดัน
การพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขัน
และรองรับการเข้าสู่ AEC โดยมีกระบวนการพัฒนาภายใต้
กลยุทธ์บันได 3 ขั้น
ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจ�ำปี
2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก�ำหนดหลักสูตรการบริหาร
จัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (DBD-ASEP : Association
Strategy Executive Program) โดยเน้ น เสริ ม สร้ า ง            

องค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
ขององค์กรสมาคมการค้า ตลอดจนการวางแผนยุทธศาสตร์
ธุรกิจของสมาคมการค้าภายใต้บริบท AEC ผ่านการเรียนรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด
ประสบการณ์ และการศึกษาดูงานสมาคมการค้าต้นแบบ    
ซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่เคยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น   
รวมถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้าให้ส�ำเร็จ โดยสมาคม   
การค้าที่ผ่านการพัฒนา จะได้ยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคม  
ซึง่ จะเป็นแผนแม่บท ก�ำหนดบทบาทและทิศทางการด�ำเนินงาน
ของสมาคมในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
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ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและเป็ น              
แบบอย่างที่ดีของการพัฒนาสมาคมการค้าได้เกิดขึ้นแล้ว คือ
ความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
กั บ สมาคมผู ้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง
ประเทศไทย ได้จัดท�ำบันทึก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อ
MOU ระหว่างกัน ในงานสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาคมการค้า ประจ�ำปี 2557” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน
2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยทัง้ 2 สมาคม ได้ดำ� เนินการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู ่ ภ าคปฏิ บั ติ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ย
สมาคมการค้า เพือ่ จัดท�ำโครงการศูนย์กระจายหนังสือสูภ่ มู ภิ าค
(Book Logistic) ก่อให้เกิดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการและการกระจายหนังสือทั้งระบบ
เกิดการเชือ่ มโยงทางธุรกิจการค้าระหว่างสมาชิกของทัง้ 2 สมาคม
และสร้างประโยชน์ที่เกื้อกูลด้วยกันทุกฝ่าย
โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (นางสาว
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ
และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตเลขาธิการ
อาเซียน ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “AEC+6 กับแนวโน้ม      

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้า” โดย ดร.สุรินทร์
ได้ เ น้ น ย�้ ำ ให้ ภ าครั ฐ และผู ้ บ ริ ห ารสมาคมการค้ า พั ฒ นา           
ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญทางการค้า
การเจรจาการค้า การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งแนะให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับกรอบแนวคิดใหม่     
ให้มองไปถึงตลาดในระดับอาเซียนและเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค
อื่นๆ พร้อมทั้งน�ำนวัตกรรมและคุณภาพของธุรกิจมาใช้ให้
มากขึ้น
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ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจสาขาบริการจัดจ�ำหน่าย
(Distribution Services) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความตกลงการค้าบริการ
ของอาเซียน (AFAS) ซึ่งถือเป็นสาขาธุรกิจพื้นฐานของคนไทย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก และ    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้การส่งเสริมพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ธุรกิจ
มีมาตรฐานคุณภาพ มีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้สวยงาม
ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อต้นทุนต�่ำ  รวมถึง
เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความร่วมมือและเกือ้ กูลทางการค้า
ซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน จนถึงขณะนีม้ ธี รุ กิจค้าส่งค้าปลีกทีผ่ า่ นการพัฒนาจากกรมฯ
แล้วกว่า 73,500 รายทั่วประเทศ

ในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคม
การค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจ�ำหน่าย และร้านค้าส่ง       
ค้าปลีกทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีก ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทย     
คู่สังคม” ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2557 ณ
ร้านค้าส่ง 56 ราย และร้านค้าปลีกเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
กว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ โดยสินค้าที่น�ำมาลดราคา             
ในโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทอาหาร เช่น ข้าวสาร
บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป น�ำ้ มันพืช น�ำ้ พริกเผา ซอสปรุงรส 2) ประเภท
ไม่ใช่อาหาร เช่น โฟมล้างหน้า แป้งหอมเย็น สบูเ่ หลว ยากันยุง
น�ำ้ หอมปรับอากาศ น�ำ้ ยาท�ำความสะอาดพืน้ ห้องน�ำ 
้ ผ้าอ้อมเด็ก
ยาสระผม แป้งฝุ่นส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นต้น
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การจัดกิจกรรมครัง้ นี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
การตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจ�ำหน่าย
และร้านค้าส่งค้าปลีก โดยหวังให้เกิดการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทีเ่ กือ้ กูลทางการค้าซึง่ กันและกันอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ราคาพิ เ ศษเพื่ อ ช่ ว ยลดค่ า ครองชี พ ให้ แ ก่
ประชาชน ซึ่งจากผลส�ำเร็จในปี 2556 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม
เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจไปแล้ว 2 ครัง้ สามารถช่วยให้รา้ นค้าส่ง
ค้าปลีก สร้างความเข้มแข็งในการสร้างพันธมิตรเครือข่าย และ
เพิม่ ยอดขายจากการจ�ำหน่ายสินค้าโดยมีมลู ค่าซือ้ ขายรวมกว่า
1,000 ล้านบาท
นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกควบคู่ไปด้วย   
โดยเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   
มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ พร้อมทัง้ ผลักดันให้รา้ นค้าส่งเป็นพีเ่ ลีย้ ง
คอยให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำแก่รา้ นค้าปลีกเครือข่าย เกีย่ วกับการ
ปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ตามหลัก 5 ส. คือ สวย สะอาด สว่าง
สะดวก สบาย ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผปู้ ระกอบการ และ
ให้บริการเสริมอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีก
มีแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีแนวทางในการปรับปรุง       
ภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ     
ผู้บริโภคได้สูงสุด
ส�ำหรับกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง     
ค้าปลีก จะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และ
กระตุ้นความสนใจให้ผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 4 ในช่วงเดือน
กันยายน 2557 ต่อไป
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สร้างธรรมาภิบาลให้ภาคธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจตั้งใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
สาระส�ำคัญของกฎหมาย ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ซึง่ จะสร้างมาตรฐานให้กบั ธุรกิจไทยให้มคี วามน่าเชือ่ ถือและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอืน่ ได้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นท�ำธุรกิจ โดยมีกจิ กรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 3 โครงการคือ

1. โครงการอบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาล

กิจกรรมจัดอบรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาลธุรกิจ” ต่อมาได้พัฒนา
หลักสูตรโดยปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้เหมาะสม เป็น “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถ         
นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง และในปีงบประมาณ 2557 ก�ำหนดจัดอบรม
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 7 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร
หัวข้อเรื่อง
ขอบเขตการบรรยาย
1 การเป็นนิติบุคคลที่ดี และสิ่งที่ - หน้าที่ของนิติบุคคลและการบริหารจัดการ
นิติบุคคลต้องปฎิบัติ
  ห้างหุ้นส่วนบริษัทอย่างมีธรรมาภิบาลธุรกิจ

วิทยากร
ผู้แทนส�ำนักทะเบียนธุรกิจ

2 การบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ - สาระส�ำคัญของพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
  ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบการการตรวจสอบ
- การให้ความร่วมมือกับผูท้ ำ� บัญชี/ส�ำนักงานบัญชี
- ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นอย่างไร
- คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ
  ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3 ภาษีที่เกี่ยวข้อกับนิติบุคคล
- การท�ำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
  พร้อมอัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่

ผู้แทนส�ำนักก�ำกับบัญชี
หรือส�ำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ

ผู้แทนกรมสรรพากร

ผู้แทนส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
4 เทคนิคการบริหารธุรกิจให้เข้ม - ความส�ำคัญของการบัญชี
แข็งด้วยการบัญชี
- การใช้งบการเงินในการบริหารจัดการ
- การบริหารภาษี
5 การเตรี ย มความพร้ อ มของ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูแ้ ทนกรมเจรจาการค้า
ธุรกิจเพื่อรองรับ AEC
ระหว่างประเทศ
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ก�ำหนดการอบรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ครั้งที่
1
2
3
4
5

ก�ำหนดการ
วันที่ 9 มกราคม 2557
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 10 เมษายน 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557

6

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

7

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

สถานที่
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

2. โครงการแนะน�ำนิติบุคคลตั้งใหม่

เป็นการจัดท�ำหนังสือคูม่ อื แนะน�ำนิตบิ คุ คลตัง้ ใหม่ให้ธรุ กิจได้ทราบหน้าทีเ่ มือ่ จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล เพือ่ เป็นแนวทาง
ส�ำหรับกรรมการ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ถอื ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง โดยในปี 2557 มีการปรับเพิม่ เนือ้ หาส�ำหรับนิตบิ คุ คล
ที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และแจกให้กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ ผ่านทางส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าเขต 1-6, ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ทัง้ นีผ้ สู้ นใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทาง www.dbd.go.th

3. โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

จัดขึน้ เป็นปีที่ 3 เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเกิดความตืน่ ตัวในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซึง่ คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ของธุรกิจที่จะเข้าโครงการต้องเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือบริษัทจ�ำกัด ด�ำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และส่งงบการเงิน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่องทุกปี (ย้อนหลัง 4 ปี) ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการจะได้รับโล่เกียรติคุณ
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ขยายบริการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่
ข้ามเขตจังหวัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจหลักส�ำคัญด้านหนึ่ง คือการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน         
“ต้นสาย” ของการประกอบธุรกิจในประเทศ โดยกรมได้ด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ทั้งการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ          
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a
Business) ตามรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของ 185 ประเทศทัว่ โลก หรือ Doing Business
ของธนาคารโลก (The World Bank) และเป็นการรองรับจ�ำนวนค�ำขอจดทะเบียนที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2556
มีการขอจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 220,000 ราย โดยในจ�ำนวนดังกล่าว เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทใหม่ถึง 67,000 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนค�ำขอทั้งหมดในแต่ละปี
ปัจจุบัน การยื่นค�ำขอจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ขอ         หัวหิน และเกาะสมุย โดยที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
จดทะเบียนต้องยืน่ ค�ำขอในพืน้ ทีซ่ งึ่ นิตบิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ กล่าวคือ พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต และยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการเข้ า ถึ ง หรื อ ช่ อ งทางในการ            
จังหวัดใด ต้องไปยื่นขอจดทะเบียนที่ศูนย์บริการของกรมใน ให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการ ซึง่ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญในการส่งเสริม
จังหวัดนัน้ ซึง่ กรมมีหน่วยงานให้บริการทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ฉะนั้น การก�ำหนด
รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ให้การยื่นค�ำขอจดทะเบียน ยังคงต้องยื่นในเขตพื้นที่ที่เป็น      
7 แห่ง ได้แก่ ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�ำ ้ และส�ำนักงาน ที่ ตั้ ง ของส� ำ นั ก งานแห่ ง ใหญ่ ข องนิ ติ บุ ค คลนั้ น อาจท� ำ ให้             
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก ผูป้ ระกอบการไม่ได้รบั ความสะดวกในการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน
สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อย่างเต็มที่ กรมจึงมีแนวคิดในการเปิดบริการ ให้ผปู้ ระกอบการ
และในส่วนภูมิภาคที่ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด          สามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด ณ ศูนย์บริการ
จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ของกรมแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ
จังหวัดในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจส�ำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา
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เชียงราย

เชียงใหม

พะเยา

แมฮองสอน

นาน

ลำปาง

ลำพูน

หนองคาย

แพร
อุตรดิตถ

เลย

สุโขทัย
ตาก

เพชรบูรณ

พิจิตร

ราชบุรี

ปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ ชลบุรี
พัทยา ระยอง

เพชรบุรี

มุกดาหาร
อำนาจเจริญ

รอยเอ็ด ยโสธร
สุรินทร

นครราชสีมา
สระบุ
ร
ี
สุพรรณบุรี อางทองสิงหบุรี
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครนายก
ปราจีนบุรี
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม

นครพนม

มหาสารคาม

ชัยภูมิ

นครสวรรค
ลพบุรี
ชัยนาท

อุทัยธานี

สกลนคร
กาฬสินธุ

ขอนแกน

พิษณุโลก

แมสอด
กำแพงเพชร

กาญจนบุรี

อุดรธานี
หนองบัวลำภู

บุรีรัมย

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ

สระแกว

จันทบุรี

หัวหิน

ตราด

ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร

ระนอง

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช

ตรัง

พัทลุง

สตูล

สงขลา

ปตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ในการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนมากยิง่ ขึน้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงได้นำ� ร่องขยายการให้บริการจดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วน
และบริ ษั ท โดยไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีที่ตั้ง
ส�ำนักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด
ใดก็ตาม สามารถยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนได้ทศี่ นู ย์บริการของกรม
แห่งใดก็ได้ ทั้ง 87 แห่งทั่วประเทศ จากเดิมที่ก�ำหนดให้ต้อง  
ยื่นค�ำขอที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของส�ำนักงานแห่งใหญ่ของ      
ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน้ ตัง้ อยูเ่ ท่านัน้ ทัง้ นี้ การบริการดังกล่าว
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
ส�ำหรับกรณีของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส ผูป้ ระกอบการ นอกจากจะยืน่ ขอจดทะเบียน
ค�ำขอทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัดตนเองแล้ว ยังสามารถ    
ยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย นได้ ที่ ส ่ ว นจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ กลาง                
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดสงขลาได้เหมือนเช่นเดิมตามทีก่ รมเคยเปิดให้บริการไว้
ก่อนหน้านี้แล้ว
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

คลังข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการจัดตั้งธุรกิจ
การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อจัดระเบียบ  
ให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเป็นหน่วยงานบริการ
ภาครัฐที่ส�ำคัญหน่วยงานหนึ่งของประเทศที่ได้พัฒนางานบริการมาอย่างต่อเนื่อง น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ  
ให้บริการ มีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จดั ท�ำ “คลังข้อมูลธุรกิจ” โดยมีเป้าหมายให้ผปู้ ระกอบการ
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย ขยายการลงทุน ตลอดจนน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การให้บริการ “คลังข้อมูลธุรกิจ” เป็นระบบสารสนเทศทีร่ วบรวมข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลผลประกอบการ
และข้อมูลการถือครองหุน้ ของนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าสูค่ ลังข้อมูลและน�ำมาประมวลผลเพือ่ ช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th > บริการออนไลน์ > คลังข้อมูลธุรกิจ
ข้อมูลที่ให้บริการในระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอยู่ปัจจุบันประมาณ 1,100,000 ราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทาง
ทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละราย โดยการเลือกหัวข้อ “ค้นหาแบบง่าย” โดยผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายละเอียดทางทะเบียนของ
นิติบุคคลแต่ละราย เช่น ชื่อนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งนิติบุคคล สถานะนิติบุคคล คณะกรรมการของนิติบุคคล และ
กรรมการลงชื่อผูกพันของนิติบุคคล เป็นต้น

2. ข้อมูลงบการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูผลประกอบการของนิติบุคคลแต่ละรายที่สนใจ โดยการค้นหานิติบุคคลที่ต้องการจากหัวข้อ
“ค้นหาแบบง่าย” จากนัน้ เมือ่ ผลลัพธ์แสดงชือ่ นิตบิ คุ คลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกทีช่ อื่ นิตบิ คุ คลแล้วเลือกหัวข้อ “ข้อมูลเปรียบเทียบ
ปีงบการเงิน” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลประกอบการของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงิน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดูงบการเงินของแต่ละประเภทธุรกิจ
แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (SML) โดยเลือกหัวข้อ “ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ”
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3. ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นการสืบค้นข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล   
จัดตั้ง เลิกกิจการ คงอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้   
โดยการเลือกหัวข้อ “สถิตกิ ารจดทะเบียน” ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้จะ
แสดงรายละเอียดสถิตกิ ารจดทะเบียนจัดตัง้ เลิกกิจการ คงอยู่
ของนิติบุคคลในแต่ละช่วงเวลา (รายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี) รวมถึงแบ่งตามประเภทธุรกิจ และทีต่ งั้ ตามภาค จังหวัด
และอ�ำเภอ

5. ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ

เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้งานสามารถค้นหาผูป้ ระกอบการ
ที่มีลักษณะเป็นแหล่งวัตถุดิบ/บริการ หรือลูกค้าที่ประกอบ
ธุรกิจในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ จากฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลและงบการเงิน
ที่กรมมีอยู่ในปัจจุบัน

6. ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ

เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ใช้ ง านสามารถวิ เ คราะห์
โอกาส/ความเสีย่ งในการลงทุนท�ำธุรกิจประเภทใดประเภทหนึง่
4. ข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ
ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ส นใจลงทุ น โดยวิ เ คราะห์ จ าก             
เป็ น การแสดงข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ารลงทุ น ของ ผลประกอบการของธุรกิจประเภทเดียวกันทีล่ งทุนอยูก่ อ่ นแล้ว
สัญชาติต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล
โดยการเลื อ กหั ว ข้ อ “ข้ อ มู ล การลงทุ น ตามสั ญ ชาติ ”
ซึ่งสามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ได้ทั้งในแง่มุมของสัญชาติใด
สัญชาติหนึ่งที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือในแง่มุมของธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งที่มีสัญชาติต่างๆ ร่วมลงทุน
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เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555
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¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ กระทรวงพา³ิชย Department of Business Development Ministry
Commerce รกิจ
ใบอนุญof
าตการประกอบธุ

40

ของคนตางดาว
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว กรณี ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน

+21%

20

+7%

+6%

0
เจาะลÖกการอนุ
Þาตให้ต่างชาติ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว กรณี ไดรับสิทธิตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ

หากคนต่างชาติตัดสินใจจะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
ภาพรวมการอนุ
ญาตการประกอบธุ
จของคนต่
าวในช่
วงระยะเวลา
ปี (พ.ศ. 2543-2556)
คนต่างด้าวและ พ.ร.บ.
การประกอบธุ
รกิจของคนต่รกิางด้
าว พ.ศ.างด้
2542
จะเป็
นผูก้ า� กับ14การประกอบธุ
รกิจของคนต่างชาติดงั กล่าว
โดยจะก�ากับประเภทของธุรกิจทีค่ นต่างชาติจะสามารถประกอบการได้กต็ อ่ เมือ่ มีการขออนุญาตและได้รบั ใบอนุญาตแล้ว ทัง้ นี้
ราย
เพือ่ ในการประกอบธุ1000รกิจของคนต่างชาติมกี ารแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมกับการประกอบธุรกิจของคนไทย ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมการ
ลงทุนของคนต่างชาติ800
799 ราย
การอนุญาตทั้งหมด
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ในปี พ.ศ. 2556
การอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
200
มีจ�านวน 408 ราย มี0 เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น จ�านวน 18,938 ล้านบาท โดยการอนุญาตเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ.
พ.ศ. 2555 ร้อยละ 21 ในขณะที่เงินลงทุนที่ใช้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ
16 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของการอนุญาตเฉลี่ย
ร้อยละ 17 ต่อปี คนต่างด้าวญี่ปุ่นได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจมากที่สุด คือ ร้อยละ 44 ตามด้วย คนต่างชาติสิงคโปร์
ร้อยละ 12 และฮ่องกง ร้อยละ 9 ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต เป็นธุรกิจในบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่
การก่อสร้าง2.หรือการอนุ
การท�ากิญจาตการประกอบธุ
การบริการทางวิศรวกรรม
(ร้อยละางด้
14)าวตามมาตรา
การท�าธุรกิจบริ
กิจของคนต่
17การเป็นส�านักงานผู้แทน (ร้อยละ 33) และ
การท�าธุรกิจบริการอื่น (ร้อยละ 46) เช่น บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร บริการให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
ในปี พ.ศ. 2556 มีคนต่างด้าวยื่นคำาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 จำานวน 418 ราย ซึ่งได้รับอนุญาต
เป็นต้น ให้ประกอบธุรกิจ ทั้งสิ้น 408 ราย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำานวน 18,938 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ใบอนุญาตมีจำานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2556

2% 98%
ไมอนุญาต 10 ราย

อนุญาต 408 ราย

มูลคาเงินลงทุน

ใบอนุญาต

+21% 18,938 +16%
408
ราย
ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2555

10 รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556
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สนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ
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ตอป

พ.ศ.

แนวโน้มการอนุ
ญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557
2. การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17

ส�าหรับแนวโน้มในปี พ.ศ. 2557 ของการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรา
ในปี พ.ศ.
2556ย่ มีร้คอนต่
บใบอนุญาตตามมาตรา
รายงซึในการท�
่งได้รับอนุ
ญาตาการลงทุน
การขยายตัวของการอนุ
ญาตเฉลี
ยละางด้17าวยื
ต่อ่นปีคำาเนืขอรั
อ่ งจากไทยยั
งคงเป็นแหล่ง17
ลงทุจำนานวน
ทีม่ ศี กั 418
ยภาพสู
าการค้
ระกอบธุ
จ ทั้งสิ้น 408
ราย โดยมี
ค่าเงินมลงทุ
นที่ใช้ใยนการประกอบธุ
กิจจำาทีนวน
18,938 อล้มในทรั
านบาท พซึ่งยากรด้
เมื่อ านต่างๆ
ตลอดจนเป็ให้นปแหล่
งผลิรตกิและแหล่
งตลาดที
่ส�าคัญมูลของภู
ิภาคเอเชี
ตะวันออกเฉียรงใต้
่มีความพร้
เปรีปยโภคพื
บเทียน้ บกั
พ.ศ. 2555
ำานวนเพิ
ค่าเงิผนลกระทบต่
ลงทุนเพิ่มอขึการเข้
้น ร้อยละ
16
เช่น สาธารณู
ฐานบปีแรงงาน
วัตถุใบอนุ
ดบิ เป็ญนาตมี
ต้น จแต่
ทงั้ นีย้ งั ่มต้ขึอ้นงค�ร้อานึยละ
งถึง21
ปัจจัในขณะที
ยทีค่ าดว่่มาูลจะมี
ามาประกอบธุ
รกิจ
ของคนต่างด้าวในไทย ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก อาทิ แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศผู้ลงทุน ศักยภาพการเติบโต
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และปัจจัยภายในประเทศ อาทิ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และเสถียรภาพ
ทางการเมืองไทย เป็นต้นการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 (มกราคม – มีนาคม 2557) คนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยไปแล้วจ�านวน 86 ราย และ มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น จ�านวน 4,815 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า จ�านวนคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลดลง ร้อยละ 13 แต่มีเงินลงทุนที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ2%
32 98%

แนวโน้มประเภทธุรกิจที่คนต่างชาติ
ะขออนุ
ไมอนุญจาต
10 รายญาตในปี พ.ศ. 2557
อนุญาต 408 ราย

1) ธุรกิจประเภทคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียม ธุรกิจก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษา
โครงการให้ภาครัฐด้านการจัดหา ติดตัง้ อุปกรณ์ระบบสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นญีป่ นุ่ เยอรมัน และเกาหลี
2) ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนหรือ%
ส�านักงานภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญของส�%านักงานใหญ่ในต่างประเทศ
408
18,938 เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส�าหรับการรายงานความเคลื่อนไหวของธุรเพิกิ่มจขึ้นจากปหาแหล่
2555 งจัดซื้อสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ สถานการณ์
ในปี พ.ศ. 2558 จะท�าให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงคาดว่าการขออนุญาตจะเพิ่มขึ้น เพื่อการประสานงานกับ
ส�านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ
3) ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เพื่ออ�านวยความสะดวกการด�าเนินธุรกิจให้แก่ธุรกิจแม่ในต่างประเทศ
ซึง่ ไทยมีศกั ยภาพในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และสามารถรองรับการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
สนับสนุนของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ ดังนี้ การขออนุญาตจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี/กฎหมาย
และให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน/โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นและสิงคโปร์

+21

+16

10 รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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AEC เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อย่างไร?

AEC คืออะไร มาจากไหน?

“ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” คือ การที่บรรดาผู้น�ำประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม “พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ ASEAN Economic Community Blueprint” เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market
and Production Base) ในปี 2558 โดยสร้างกฎระเบียบทางด้านการค้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Harmonization of
Rules and Regulations) เช่นการปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งประกอบด้วยการเปิดเสรีใน 5 ด้าน
คือ 1. การเคลือ่ นย้ายสินค้า 2. การเคลือ่ นย้ายบริการ 3. การเคลือ่ นย้ายการลงทุน 4. การเคลือ่ นย้ายเงินทุน 5. การเคลือ่ นย้าย
แรงงานฝีมือ ส่งผลให้อาเซียนมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นและเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างอ�ำนาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้น

การเปิดเสรีดา้ นการค้าบริการ กับ AFAS

หากพูดถึงการเปิดเสรีในด้านต่างๆ การเปิดเสรีด้านการค้าบริการถือว่าเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดด้านหนึ่ง     
ไม่วา่ จะเป็นบริการโทรคมนาคม การธนาคาร การพยาบาล เป็นต้น ซึง่ จะมีการเจรจาจัดท�ำข้อผูกพันการเปิดเสรีตามกรอบความตกลง
อาเซียนด้านการค้าบริการ หรือ ASEAN Framework Agreement in Services (AFAS) เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าบริการ
ในด้านการเข้าสูต่ ลาด และเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ให้กบั นิตบิ คุ คลสัญชาติอาเซียนในทุกสาขาบริการ ทุกระยะการเจรจา จนสูงสุด
ถึง 70% โดยมุ่งเน้นสาขาบริการเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) เป็นส�ำคัญ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ICT สาขาบริการสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และสาขาการบิน ต้องเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนให้ถึง 70%
ภายในปี 2553 สาขาโลจิสติกส์ ภายในปี 2556 และสาขาอื่นๆ ภายในปี 2558 เป็นต้น
ปัจจุบันข้อผูกพันชุดที่ 8 ตามความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องเปิดเสรีในธุรกิจบริการ จ�ำนวน 80 สาขาย่อย และส�ำหรับข้อผูกพันชุดที่ 9 และ 10 อยู่ในขั้นตอนการเจรจาตามล�ำดับ      
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีตามความตกลง AFAS

19

การเปิดเสรีดา้ นการลงทุน กับ ACIA

การเปิดเสรีด้านการลงทุนก็มีความส�ำคัญไม่แพ้กัน    
ซึ่งจะเป็นไปตามความตกลงอาเซียนด้านการลงทุน หรือ     
ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
โดยการยกเว้นข้อจ�ำกัด อุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนใน 5 สาขาการลงทุนหลัก
ได้แก่ 1. การผลิต 2. การเกษตร 3. การประมง 4. การป่าไม้
5. การเหมืองแร่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตาม AEC Blueprint อันจะ
ส่งผลให้มีปริมาณการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
ประเทศสมาชิกสามารถตั้งข้อสงวนส�ำหรับบางสาขาธุรกิจได้
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีตามความสมัครใจและเลือกเปิด       
ในสาขาที่พร้อม (Progressive Liberalization) ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีข้อผูกพันทั้งหมด 3 ระยะในการเพิ่มสัดส่วน    
การถือหุ้นของนิติบุคคลอาเซียนให้ถึง 51% 60% และ 100%
ตามแต่ละประเภทธุรกิจทีผ่ กู พันไว้ เช่นการท�ำเหมืองแร่เปิดเสรี
ให้นิติบุคคลอาเซียนถือหุ้นได้ 70% ซึ่งปัจจุบันความตกลง      
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 กับ AFAS และ ACIA
โดยปกติแล้ว หากนิตบิ คุ คลอาเซียนต้องการทีจ่ ะเข้ามา
จัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย จะต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เมื่อเข้าเงื่อนไข
ดั ง นี้ 1. มี ก ารถื อ หุ ้ น ของคนต่ า งด้ า วตั้ ง แต่ 50% ขึ้ น ไป               
2. ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ      
โดยการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
มาตรา 17 ก่อนเริม่ ประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ประเทศไทย
ได้เข้าไปมีพันธกรณีตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียนเพื่อ   
เปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้เมื่อนักธุรกิจอาเซียนต้องการ
ประกอบธุรกิจด้านค้าการบริการและการลงทุน ตามความ
ตกลง AFAS และ ACIA ในประเทศไทย และธุรกิจนัน้ เป็นธุรกิจ
ทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นิติบุคคลสัญชาติอาเซียนต้อง      
ขอใช้สทิ ธิตามความตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางการขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 10 ซึ่งให้สิทธินิติบุคคล
ต่างด้าวที่ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาหรือ

ความตกลงทีป่ ระเทศไทยผูกพัน เพือ่ เป็นการรองรับการใช้สทิ ธิ
ของนิติบุคคลให้เป็นไปตามความตกลงดังกล่าว ส่งผลให้        
นักธุรกิจอาเซียนสามารถถือหุน้ ได้จำ� นวนมากกว่า 50% โดยที่   
ไม่ตอ้ งขออนุญาตการประกอบธุรกิจ เพียงแต่ตอ้ งได้รบั หนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในธุรกิจ
ดังกล่าวเท่านั้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ ASEAN FAST TRACK LANE
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในฐานะผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล           
การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ        
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงมีภารกิจใน
การให้บริการหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
แก่นกั ธุรกิจต่างชาติทขี่ อใช้สทิ ธิตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการออก
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามความตกลง AFAS และ
ACIA อันจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้
บทบัญญัติต่างๆ ด้วย
ด้วยเหตุนี้เอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการบูรณาการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงก�ำหนดนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ AEC
และได้สร้าง “ASEAN FAST TRACK LANE หรือ ทางด่วนนัก
ธุรกิจอาเซียน” เป็นช่องทางพิเศษเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่
นักธุรกิจอาเซียนทีม่ าขอใช้สทิ ธิการประกอบธุรกิจภายใต้ความ
ตกลง AFAS และ ACIA ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าช่อง
ทางการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยใช้
ระยะเวลาตามกฎหมายไม่เกิน 30 วัน รวมทั้งการสร้างคลัง
ข้อมูลอาเซียนเพือ่ ให้นกั ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย
และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ มุง่ สูก่ ารให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทในการอ�ำนวยความสะดวกในการลงทุนจากนิตบิ คุ คล
ในอาเซียน (Intra ASEAN Investment) เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในผู้น�ำทางเศรษฐกิจ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

SoLoMo พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อ Mobile Marketing
ยุคนีเ้ ป็นยุคทีส่ อื่ ออนไลน์มผี ลต่อผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะ
บน Mobile นักการตลาดออนไลน์ตอ้ งหันมาสนใจอย่างจริงจัง
กับ Mobile Marketing ทีป่ จั จุบนั มีรปู แบบวิธกี ารหลากหลาย
และต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ     
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบัน ผู้บริโภคอยู่       
ในยุค SoLoMo
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ e-Strategy Center (ESC) ส�ำนักพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาแนะน�ำ 
เพือ่ พัฒนาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้
มีขดี ความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลประกอบการทีด่ ี
จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้หัวข้อ “e-Commerce กับการท�ำ
ตลาดบน Social Media และ M-Commerce (SoLoMo)”
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ นายบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการท�ำ Search Engine ผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ Daydev.com และ
เป็นทีป่ รึกษาด้านการตลาดออนไลน์ นวัตกรรมและอาจารย์
พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งวิทยากรได้เล่าให้ฟังถึงการ
เปลีย่ นแปลงในแต่ละปีโลกการตลาดดิจติ อล (Digital Marketing)

นายบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

มักมี เทรนด์ใหม่ๆ มาให้นักการตลาดออนไลน์ได้น�ำไปใช้ท�ำ
แคมเปญกัน และในปัจจุบนั มีเทรนด์ใหม่ทมี่ าแรง คือ SoLoMo
เป็นการน�ำโซเชียลมีเดียและการระบุตำ� แหน่งเข้ามามีสว่ นร่วม
เพื่อท�ำให้เกิดกลยุทธ์และสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโภค     
ผ่านสมาร์ทโฟน

SoLoMo คืออะไร

So มาจากค� ำ ว่ า Social ในความหมายของ           
e-Commerce ไม่ใช่เพียงสังคมธรรมดา แต่หมายถึงสังคม
ออนไลน์ ทีม่ กี ารติดต่อ แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นกันใน
วงกว้าง หรือทัว่ โลก Social เช่น Facebook Twitter Instagram
Youtube โดยในประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้โพสข้อความบน
Facebook ประมาณ 31 ล้านครั้งต่อวัน Twitter มีผู้โพส        
5 ล้านครั้ง และ retweet กว่า 2.2 ล้านครั้งต่อวัน youtube
มีการโพสวีดโี อ 400 คลิป และ 84,000 คอมเม้น และ Instagram
มีการแชร์ 124,000 รูปภาพต่อวัน
Lo มาจากค�ำว่า Location โดยหมายถึงการแสดง
สถานที่ (Location Base) โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ ได้แก่
Google Maps ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของเว็บไซต์สว่ นตัว ร้านค้าออนไลน์
แม้กระทัง่ บริษทั มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า หรือ
ทัวร์ต่างๆ เช่น การปักหมุดร้านค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยว      
ของเจ้าของเว็บไซต์
Mo มาจากค� ำ ว่ า Mobile ซึ่ ง มี ค วามหมาย คื อ    
Smartphone Tablet ซึ่งมีความสามารถรองรับการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันคนไทยเข้าถึง
Social Network ผ่าน Mobile กว่า 64% โดยแบ่งเป็นผู้ใช้
อุปกรณ์ที่รองรับระบบ 3G เกือบ 43 ล้านเลขหมาย
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สรุป SoLoMo : ย่อมาจากพฤติกรรมหลักในการติดต่อ
สื่อสาร รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไปจนถึงการส่งเสริมการตลาดของ
ธุรกิจ การแชร์ข้อมูลต่างๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้า
หรือข้อมูลเพือ่ การน�ำไปพัฒนาธุรกิจโดยการสือ่ สารกับองค์กรย่อย
หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Social Media การระบุตัวตน
บนโลกออนไลน์โดยการอ้างพิกัดผ่าน Location Service    
และด�ำเนินการบน Smartphone Tablet เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ลกู ค้ามากยิง่ ขึน้ แม้วา่ จะอยูส่ ถานทีใ่ ด เวลาไหน
ก็สามารถใช้บริการ รวมถึงการพูดคุย การแชร์ความคิดเห็นได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นการเก็บข้อมูลจากลูกค้าได้ตลอด
เวลา 24 ชัว่ โมง และจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์
ที่มีจ�ำนวนมากนั้นหากสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารทางการ
ตลาดผ่าน SoLoMo จะสามารถท�ำให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
ถึงสินค้าหรือบริการของเราได้โดยใช้เงินในการท�ำการตลาด
จ�ำนวนน้อยจากผลการส�ำรวจพบว่าช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น.
เป็นช่วงเวลาที่มีจ�ำนวนคนเข้าถึง Social Media มากที่สุด     

จึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะจะท�ำการสือ่ สารทางการตลาด การน�ำ 
SoLoMo มาประยุกต์ใช้ ท�ำได้โดยการใช้รว่ มกับ Mobile Apps
เช่น Foursquare WongnaiGroupon Yelp เป็นต้น การท�ำงาน
ของแอพพลิเคชั่นจะมีข้อมูลสถานที่กิน ดื่ม เที่ยว มาให้แล้ว  
ส่วนหนึง่ อีกส่วนจะเป็นข้อมูลทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้ เช่น เวลาไป Check in
ที่ไหนก็จะปักหมุดบนแผนที่พร้อมกับเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานรีวิว
ไว้ในฐานข้อมูล และสามารถแชร์ขอ้ มูลไปตามโซเชียลเน็ตเวิรค์ ได้
ซึง่ พบว่า สถานทีท่ คี่ นไทยนิยม Check In ได้แก่ สยามพารากอน
สนามบินสุวรรณภูมิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว
นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงกลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ได้ เช่น สามารถเพิ่มโปรโมชั่นหรือแคมเปญให้กับ
ลูกค้าได้ใน Social Media เช่น เมือ่ ลูกค้ามาเช็คอินทีร่ า้ นค้า       
ก็สามารถ Pop-Up Special Deal โปรโมชั่นพิเศษส่วนลด    
ซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร้าน
ต่อไป หรือการแจกโค้ดคูปองเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า    
ในร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

ผูป้ ระกอบธุรกิจควรศึกษา
และท�ำความเข้าใจ “SoLoMo”
เพือ่ น�ำมาประยุกต์กบั การส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ เพื่ อ ท� ำ ให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จตามที่
ตั้ ง ใจ และสามารถติ ด ตาม
หลักสูตรการให้ความรู้และการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพื่อการ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ www.dbd.go.th และติ ด ตาม         
การให้ความรู้ย้อนหลังได้ที่ www.dbdacademy.com

22
ต้¹ÊายปÅาย·างธุรกิจ

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ กระทรวงพา³ิชย Department of Business Development Ministry of Commerce

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
และผู้ประกอบการในภูมิภาค
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่
แบบง่าย รวดเร็ว การบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทย การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มคี วามเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเพือ่ ให้ภาคธุรกิจของ
ไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสุดท้ายคือให้บริการจดทะเบียนเลิกธุรกิจ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค เพือ่ ให้งา่ ยและ
รวดเร็วต่อการบริหารจัดการ โดยมีหน่วยให้บริการทัว่ ประเทศ
ทั้งสิ้นรวม 87 แห่ง ประกอบด้วยส่วนกลาง ที่สนามบินน�้า
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 6 สาขา
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด และส�านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าสาขาทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษอีก
4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย ซึง่ หน่วย
ให้ บ ริ ก ารทุ ก แห่ ง ต่ า งมุ ่ ง มั่ น ด� า เนิ น งานภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
“มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐาน
ธุรกิจไทย” พร้อมทั้งยึดถือเอาค่านิยมองค์กร “ยิ้มแย้ม
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในด้านการบริการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ
กรมฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมา
อย่างต่อเนื่อง โดยน�าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้
บริการเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนในการติดต่อ
ราชการ และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้
ยังมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้
บริการ การท�างานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน
การปรับภาพลักษณ์ จัดระเบียบส�านักงานหรือหน่วยให้บริการ
ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้
ปรัชญา “Smart DBD”(Service Mind = จิตมุงบริการ
Modern = กาวลํ้า นําสมัย Active = ปราดเปรียว วองไว
Reliable = เชื่อถือ ไววางใจ Transparent = โปรงใส
ตรวจสอบได)
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารกรมฯ ได้ให้ความ
ส�าคัญในการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรของกรมฯ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมภิ าค ท่านอธิบดี (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์)
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค
มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เชียงราย
พะเยา และสงขลา เพือ่ พบปะและมอบนโยบายการปฏิบตั งิ าน

แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ และมีความเชือ่ มัน่
ต่อความเป็นมืออาชีพด้านบริการของกรมฯ
ในด้านการสร้างธรรมาภิบาล กรมฯ ได้ตระหนักและ
ให้ ค วามส� า คั ญ ในการตรวจสอบและก� า กั บ ดู แ ลนิ ติ บุ ค คล
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผลักดันให้ธุรกิจ
น�าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของส�านักงานบัญชีสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ ให้มกี ารจัดท�าข้อมูลทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงินเป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบั ญ ชี
ซึ่งท�าให้ธุรกิจมีงบการเงินทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่นกั ลงทุน โดยลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ล งตรวจเยี่ ย มด้ ว ย เพื่ อ ให้ ค� า แนะน� า แก่
ส�านักงานบัญชีคณ
ุ ภาพในการรักษาคุณภาพการเป็นส�านักงาน
บัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�าให้ผู้ใช้
บริการมีความเชือ่ ถือ รวมทัง้ แนะน�าให้เตรียมน�าส่งงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในปี 2558 และมีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และส�ารวจความต้องการของ
ภาคธุรกิจในการพัฒนาความรู้ก่อนเข้าสู่ AEC ตลอดจน
ความต้องการในการพัฒนาของส�านักงานบัญชีกอ่ นน�าไปสูก่ าร
ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาในอนาคตร่วมกัน
ท้ายสุดในด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมฯ มีบทบาท
ในการพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจให้มศี กั ยภาพ และส่งเสริมธุรกิจ
ให้มีมาตรฐานคุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด
และเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจสูส่ ากล ดังนัน้ ในโอกาสเดียวกันนี้
กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกต้นแบบที่เข้าร่วม
โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยกับกรมฯ
เพือ่ ให้กา� ลังใจและแนะน�าให้รกั ษามาตรฐานการจัดการร้านค้า
โดยกรมฯ พร้อมสนับสนุนในการสร้างองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมการค้า
และการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง และให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็ง แข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาด AEC

24
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

Biz Club เพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจต้นแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยทั่วประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ หรือ
Biz Club ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ผ่านการถ่ายทอดความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ ทัง้ การอบรมในห้องเรียน การเรียนรูผ้ า่ นระบบทางไกล Web Conference
และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและแหล่งเงินทุน ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่ม         
สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจและการสนับสนุนของพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้
ในส่วนภูมภิ าค ปัจจุบนั มีศนู ย์ Biz Club รวม 20 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร ล�ำปาง
นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ร้อยเอ็ด หนองคาย
อ� ำ นาจเจริ ญ ชั ย นาท สมุ ท รสาคร กาญจนบุ รี เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต โดยศูนย์ Biz Club
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นศูนย์ Biz Club แห่งแรกในส่วนภูมภิ าค
โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และเป็นต้นแบบ       
ในการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ศนู ย์

Biz Club อื่นๆ มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ จ�ำนวน    
27 คน มี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ เป็นประธานเครือข่ายธุรกิจ    
มีสมาชิก 1,079 ราย แบ่งเป็น 6 ประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจสมุนไพร
และสปา ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจที่พักและน�ำเที่ยว ธุรกิจ  
ขนมหวานและของฝาก ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ
ธุรกิจบริการ
เนื่องในโอกาสเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรีครบรอบ 3 ปี ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เพชรบุรี จึงร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
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จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557           
ณ ห้องนพรัตน์แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลไดมอน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้ากลุม่ ภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม ซึง่ ภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
การสัมมนาการจัดนิทรรศการผลการด�ำเนินงานของเครือข่าย
ธุรกิจ Biz Club การแนะน�ำสินเชือ่ ของธนาคาร และการจัด
จ�ำหน่ายสินค้าของสมาชิกรวมถึงการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมี          
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 378 ราย ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย
ธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี พิจิตร และผู้ประกอบธุรกิจ
จากจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้การ
สัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายรายพื้นที่ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ  สมาชิก Biz Club และผูส้ นใจ
ทั่วไป
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ÀาพกิจกรรÁ
นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ร่วมพิธีรดน�้าด�าหัว นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์
ณ ห้ อ งปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ชั้ น 11 ส� า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า แถลงข่าวการขยายบริการจดทะเบียนตั้ง
ธุรกิจใหม่ข้ามเขตจังหวัด ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ให้สมั ภาษณ์บนั ทึกเทป ในรายการคัดข่าวเด่น
ประเด็น “เตือนธุรกิจ เร่งน�าส่งงบการเงิน รอบปีบญั ชี 2556”
ซึ่ ง เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT) ณ ห้องประวัติศาสตร์
“ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมือ่ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
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นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานการเสวนาและระดมความคิดเห็น
“โครงการนักบัญชีคณ
ุ ภาพรุน่ ใหม่” ณ ห้องประชุม Biz Club
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่
25 เมษายน 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานการจัดกิจกรรม “อธิบดีพบปะ
พูดคุยกับข้าราชการรุ่นใหม่” ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน
2557

นางสาวพิ กุ ล ทั ก ษิ ณ วราจาร รองอธิบ ดี ก รมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การจัดการ
อนาคตของผู ้ ป ระกอบการ” ซึ่ ง กรมจั ด ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 3 เมษายน 2557

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานเปิดการอบรม “ผู้ท�าบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย” ในส่วนกลาง (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ชั้ น 6 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557

Application
DBD e-Service

กาวใหมของนวัตกรรมการใหบริการ
โปรแกรมตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล
และขาวสารตางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ผานมือถือไดอยางสะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติ
ตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล เชน เลขทะเบียน, ชื่อ, วันที่จดทะเบียน, สถานะ,
ทุนจดทะเบียน, สถานที่ตั้ง, หมวดหมูธุรกิจ, วัตถุประสงค, ปที่สงงบการเงิน,
คณะกรรมการของนิติบุคคล โดยสามารถคนจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล
แสดงขอมูลสถานที่ใหบริการของกรม/ขาวประชาสัมพันธ
รองรับการแสดงผลภาษาไทย

ดาวนโหลดและใหบริการฟรี

