ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า

แจ้งทุจริตงานบริการ
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ปลัดกระทรวงพาณิชยพรอมดวยผูบริหารระดับสูง
รวมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี

เนื่องในวโรกาส
12 สิงหาคม 2557

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

สารบัญ
04

16

การประชุมนานาชาติดา้ นการจัดการการตลาดและ
สร้างเครือข่ายทางการตลาดส�ำหรับ SMES

ประวัติปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
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THAILAND

Online Mega Sale 2014

18

มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์
Thailand Online Mega Sale 2014

08

การสร้างธรรมาภิบาลให้ภาคธุรกิจ

20

10

สถิติการน�ำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556

22

12

เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

24

14

26

รางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
และประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย

DBD ISO-LOGISTICS AWARD 2014

รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและผู้ประกอบการ
ในภูมิภาค

ภาพกิจกรรม
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

ประวัตปิ ลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร)
ชื่อ-สกุล		 : นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

(นามสกุล อ่านว่า บุน-ยะ-ประ-พัด-สอน)

วัน/เดือน/ปีเกิด

: 19 พฤษภาคม 2499

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MA (Econs.)
Western Michigan University U.S.A.

การท�ำงาน

- เศรษฐกร 3 กองนโยบายการพาณิชย์
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (พ.ศ. 2525)
- เศรษฐกร 6 ประจ�ำส�ำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์
ณ นครเจนีวา (พ.ศ. 2528)
- ผู้อ�ำนวยการกอง กองการค้าพหุภาคี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (พ.ศ. 2536)
- อัครราชทูตที่ปรึกษา ส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
ณ กรุงบรัสเซลส์ (พ.ศ. 2539)
- นักวิชาการพาณิชย์ 9 ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการค้าพหุภาคี (พ.ศ. 2541)
- รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ 2544)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2548)
- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2550)
- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2552)
- อธิบดีกรมการค้าภายใน (ตุลาคม พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2553)
- ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - มิถนุ ายน พ.ศ. 2557)
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2557)

การอบรม สัมมนา และการดูงานที่ส�ำคัญ

- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2550)
- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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- Senior Executive Programe, London Business School, 2010
- Thai Institute of Directors

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ผลงานส�ำคัญในอดีต

- ด�ำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
- เจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการก�ำหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป
- เจรจาการจัดท�ำ FTA ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เปรู EFTA และสหภาพยุโรป
- เสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ AEC Blueprint ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AEC Charter

ต�ำแหน่งส�ำคัญทางราชการ

- ประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
- ประธานคณะท�ำงานระบายสินค้าเกษตรตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล
- เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลระดับราคาสินค้า
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
- เลขานุการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
- ประธานคณะกรรมการน�้ำตาลทราย

ต�ำแหน่งส�ำคัญทางราชการ

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า (พ.ศ. 2552)
- กรรมการอิสระองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2553)
- กรรมการบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�ำกัด (พ.ศ. 2554)
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. 2554)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อต้านคอร์รัปชั่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชน
แจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบตั งิ านของกรมฯ พร้อมเร่งกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการใช้ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ รองรับ AEC ในปี 2558 ย�้ำ! เน้นการท�ำงานเชิงรุกและป้องกัน
มากกว่าเชิงรับหรือแก้ไข หวังเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบด้านความโปร่งใส
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กล่าวว่า จากการทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ประกาศมาตรการและแผนงานเชิงรุกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเป็นนโยบาย  
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการโดยเร่งด่วน กรมฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในเรือ่ งนี้ และพร้อมน�ำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม โดยตนได้สงั่ การให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก คนให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เรื่ อ งนี้         
ในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการภาคธุรกิจและ
ประชาชนโดยตรง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย�้ำให้ข้าราชการ
ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง รวมทั้ง      

ใช้ น โยบายเชิ ง รุ ก ปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก และสร้ า งความตระหนั ก       
ให้ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น    
ในสายตาภาคธุรกิจและประชาชน และเพื่อให้เป็นต้นแบบ
การบริการที่โปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น กรมฯ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น ณ หน่วยงาน
บริการประชาชน ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้ำ 
ซึ่งหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดกระท�ำการไม่โปร่งใส ทุจริต
สามารถร้องเรียนได้ทนั ทีทส่ี ายด่วน 1570 กรมฯ พร้อมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และหากพบว่าข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องกรมฯ
ได้กระท�ำความผิดจริง หรือพบการทุจริต จะมีบทลงโทษ     
ขั้นสูงสุด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
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แจ้งทุจริตงานบริการ

นอกจากนี้ ได้มกี ารกระตุน้ ผูป้ ระกอบการให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ซึง่ จะเป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างความมัน่ คง
และเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับธุรกิจนัน้ ๆ และ     
ก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ อันจะ
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศให้มคี วามมัน่ คงยัง่ ยืน ภารกิจอีกประการหนึง่ ทีก่ รมฯ
เร่งด�ำเนินการ คือ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีความ
เข้มแข็งแข่งขันได้ทงั้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค รวมทัง้
การปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ของกรมฯ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เช่น การให้บริการจดทะเบียนข้ามเขต

1570

เป็นต้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
ทั้งนี้ กรมฯ ยึดหลักการท�ำงานเชิงรุกและการป้องกัน
มากกว่าการท�ำงานเชิงรับหรือการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส
และเป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น        
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยกรมฯ คาดหวังว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ต้นแบบด้านความโปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งหาก     
เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรง คือ ภาคธุรกิจ
และประชาชนผู้ใช้บริการนั่นเอง
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กรมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

08
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

การสร้างธรรมาภิบาลให้ภาคธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานบริการหน้าด่าน
ที่ส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภาคธุรกิจ เป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจทุกประเภท
และมีสว่ นส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าในภาพรวม
ของประเทศ ประกอบกับปี 2558 ไทยจะเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ กรมฯ ได้ตระหนัก
และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของการค้าและ
การลงทุน โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
SMEs ให้พร้อมแข่งขันในตลาดสากล โดยบ่มเพาะด้านการ
บริหารจัดการ การตลาด รวมทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น
เช่น บัญชี ภาษี และนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมติดอาวุธในการเจาะตลาด
การค้าใหม่หรือขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าให้ธุรกิจ
SMEs บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย
สร้างความน่าเชือ่ ถือในการด�ำเนินงานให้แก่ธรุ กิจ และเป็นสิง่ ส�ำคัญ

และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดการค้าแบบเสรี อีกทั้ง
ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ผู ้ ใช้ สิ น ค้ า และบริ ก าร     
เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุด น�ำมาซึง่ ความจงรักภักดีตอ่ สินค้า
และบริการนั้นๆ อย่างยาวนาน
การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นภารกิจที่กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ต้ อ งเร่ ง ผลั ก ดั น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ตระหนั ก ถึ ง            
ความส�ำคัญ และน�ำมาปรับใช้กับการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
รากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ด�ำเนิน
งานด้ า นการสร้ า งธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                
ใน 2 บทบาท คือ
1) การก�ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
เพื่อลงโทษผู้ที่ท�ำผิดกฎหมาย ให้ธุรกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามกรอบของกฎหมาย สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาค
ในการประกอบธุรกิจ
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2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยบ่มเพาะ       
ให้ ธุ ร กิ จ ตระหนั ก และเข้ า ใจถึ ง หน้ า ที่ ข องนิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมาย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง
ยังปลูกฝังการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ร่วมกันสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจของไทย
ที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็น New Business Platform
ของการประกอบธุรกิจในยุคการค้าเสรี โดยปี 2557 ก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานของกรมฯ ให้เป็นปีแห่งการบูรณาการ
เครือข่าย สร้างความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมเร่ง
ผลักดันการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และอ�ำนวยความสะดวก    
ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ไทยและต่ า งชาติ    
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนี้ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2554 เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกิ ด   
ความตื่ น ตั ว ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล และ
เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทย ให้มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในระดับสากลได้ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจอื่น น�ำไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตั ติ ามต่อไป โดยมุง่ เน้นให้ธรุ กิจมีธรรมาภิบาล ทุกจังหวัด
ตามนโยบาย “1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ” ซึ่งโครงการนี้
มีผู้ประกอบธุรกิจที่เคยเข้าร่วมและได้รับรางวัลเมื่อปี 2555
คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จ�ำกัด ผู้ผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล      
จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้เชิญให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�ำคณะสื่อมวลชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังมุมมองและแนวคิดของเจ้าของ
ธุรกิจในการบริหารกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดความ
โปร่งใสเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจ จนสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบข้ า งได้ อ ย่ า งไร้ ป ั ญ หา อี ก ทั้ ง        
ยังเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจอื่นๆ ในการ
ด�ำเนินกิจการบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ
ต่อสังคมแวดล้อม โดยปัจจุบนั มีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานศึกษาต่างๆ ติดต่อขอเข้าเยีย่ มชมกิจการ และศึกษาดูงาน
อยู่เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง และมีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ในปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงเดินหน้าจัดโครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นต่อไป เพื่อสร้างและส่งเสริม
ธุ ร กิ จ ที่ ดี เข้ า สู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ โดยก� ำ หนดประกาศผล        
การประกวดภายในเดือนกันยายน 2557 นี้
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สถิติการน�ำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556
		 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจหลักในการบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจให้มคี วามถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้บริการรับงบการเงิน
ของนิตบิ คุ คลทัว่ ประเทศ ซึง่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ก�ำหนดให้หา้ งหุน้ ส่วนจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร น�ำส่งงบการเงินภายใน
5 เดือน นับแต่วนั ปิดบัญชี และบริษทั จ�ำกัด หรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด น�ำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีง่ บการเงินนัน้
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ให้สมั ภาษณ์วา่ ในปี 2557 มีนติ บิ คุ คลทีต่ อ้ งน�ำส่ง
งบการเงินรอบปีบญั ชี 2556 จ�ำนวน 508,992 ราย เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (ปี 2556) เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 34,417 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7 ซึ่งมีนิติบุคคลที่ต้องน�ำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี
2555 จ�ำนวน 474,575 ราย
โดยนิติบุคคลที่ปิดรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2556     
จะต้องน�ำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่
2 มิถุนายน 2557 และมีนิติบุคคลที่น�ำส่งงบการเงินแล้ว       

ที่

ประเภทนิติบุคคล

ร้อยละ 81 ของนิติบุคคลที่ต้องน�ำส่งงบการเงิน หรือคิดเป็น
จ�ำนวน 411,261ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ      
ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค.-31 พ.ค. 56) เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 24,587 ราย
คิดเป็นร้อยละ 6 ซึง่ นิตบิ คุ คลน�ำส่งงบการเงินรอบปีบญ
ั ชี 2555
มีจ�ำนวน 386,674 ราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญชวนให้นิติบุคคลที่      
ยังไม่ได้นำ� ส่งงบการเงินให้รบี น�ำส่งงบการเงินโดยเร็ว เนือ่ งจาก
กรมฯ ได้กำ� หนดอัตราค่าปรับตามระยะเวลาทีน่ ำ� ส่งงบการเงิน
ล่าช้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าปรับ (บาท)
ไม่เกิน 2 เดือน ไม่เกิน 4 เดือน เกิน 4 เดือน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ�ำกัด

2,000

  8,000

12,000

2 นิติบุคคลต่างประเทศและบริษัทมหาชนจ�ำกัด

4,000

48,000

72,000

3 กิจการร่วมค้า

2,000

24,000

36,000

ภายหลังจากที่นิติบุคคลได้น�ำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว กรมฯ จะน�ำงบการเงินดังกล่าว ในรูปแบบ
ของเอกสาร (Hard Copy) แปลงให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารภาพ (IMAGE) และป้อนข้อมูล
(Re-key) เพือ่ เก็บข้อมูลทีต่ อ้ งการ ก่อนน�ำไปประมวลผลต่อในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพือ่ น�ำไปเผยแพร่ บริการข้อมูลงบการเงิน
ให้แก่ประชาชนผูส้ นใจ โดยกระบวนการเหล่านีใ้ ช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการไม่ตำ�่ กว่า 5-6 เดือน ส่งผลให้ผใู้ ช้งบการเงินภาครัฐ
ภาคเอกชน และธุรกิจไม่สามารถน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการ           
ให้บริการน�ำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing     
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการน�ำส่งงบการเงิน ซึง่ ในปี 2558
จะด�ำเนินการให้บริการน�ำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ควบคูไ่ ปกับการน�ำส่งงบการเงินในรูปแบบเอกสาร อย่างไรก็ตาม
กรมฯ มีเป้าหมายในการให้บริการน�ำส่งงบการเงินผ่านช่องทาง
e-Filing เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น ภายในระยะเวลา 3 ปี           
(ปี 2560) เพือ่ ให้งบการเงินของไทยเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สร้างโอกาสในการเติบโตให้กบั ภาคเอกชนในการแข่งขันระดับ
สากล
จากโครงการดังกล่าว จะท�ำให้กรมฯ สามารถน�ำข้อมูล
งบการเงินมาประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในรูปแบบของเอกสารภาพและ
ข้อมูลสถิติได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้สนใจสามารถ
น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาของนิติบุคคล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์      
ในด้านต่างๆ ได้แก่
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความมี อ ยู ่ จ ริ ง       
ของธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มี
การขยายตัว ฐานะการเงิน ตลอดจนการประเมินสภาพธุรกิจ
เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสความร่วมมือทาง
ธุรกิจ และการต่อยอดทางธุรกิจ
การสร้างโอกาสและลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล
ท�ำให้ธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน     
ในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้       
ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการน�ำข้อมูล     
ไปใช้ในการวางแผนและก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ

12
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมบริหารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน ทัง้ อาคารชุด
และบ้านจัดสรร หวังกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีสว่ นรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึน้ ติวเข้มธุรกิจบริหารทรัพย์สนิ บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ รองรับตลาดอสังหาริมทรัพย์
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้น�ำกลุ่มบริการธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความส�ำคัญต่อธุรกิจบริหารทรัพย์สินทั้งประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรเป็นพิเศษ
เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยพืน้ ฐานและชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนจ�ำนวนมาก ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่มาจาก
ข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยเฉพาะความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการของผู้จัดการหรือนิติบุคคลโครงการฯ เช่น
การน�ำเงินค่าใช้จา่ ยส่วนกลางไปใช้สว่ นตัว การไม่จดั ให้มที รัพย์สนิ ส่วนกลางตามทีไ่ ด้โฆษณาไว้ หรือการจัดซือ้ จัดจ้างทีไ่ ม่โปร่งใส
เป็นต้น
จากปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ          
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงร่วมมือกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วิเคราะห์           
ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเบื้องต้นเห็นควรเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน   
ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือและมีความโปร่งใสมากขึน้ โดยผลักดันให้มกี ารพัฒนาธุรกิจฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เน้นใช้กระบวนการ
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บันได 3 ขั้น มาต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการ ขัน้ ที่ 2 ยกระดับธุรกิจสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ และขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและ      
สร้างโอกาสทางการตลาด
ส�ำหรับการด�ำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ   
การบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน จะเน้นการสัมมนา
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทาง        
การเพิ่มศักยภาพ รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ การจัดท�ำบัญชีและ
งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรรอย่างมืออาชีพ
ผ่านหลักสูตรการบริหารทรัพย์สนิ จ�ำนวน 3 วัน รวม 18 ชัว่ โมง
โดยหลักสูตรฯ ดังกล่าวได้ด�ำเนินการไปแล้วทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค คือ ส่วนกลาง จัดสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 15-16
และ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และส่ ว นภู มิ ภ าค           
จัดสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยกลุม่ เป้าหมาย
ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน      
และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้ท�ำบัญชี                      
ของนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร ฯลฯ จ�ำนวนรวมกว่า
350 ราย

ทัง้ นี้ การเพิม่ ศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สนิ นอกจาก
จะเป็นการยกระดับธุรกิจให้มคี วามเข้มแข็งแข่งขันได้ในระดับ
ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ม      ี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นผู้น�ำในกลุ่มบริการธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจบริหารทรัพย์สินเป็นธุรกิจสาขาให้บริการธุรกิจ
ประเภทบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าตอบแทน
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 สาขา ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน (AFAS) ประกอบด้วย (1) บริหารจัดการ
อาคารชุด ได้แก่ อาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารส�ำนักงาน (2) บริหาร
จัดการทรัพย์สินแนวราบ ได้แก่ บ้านจัดสรร (3) โบรกเกอร์
และที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีการจดทะเบียน
อาคารชุ ด และการออกใบอนุ ญ าตให้ ท� ำ การจั ด สรรที่ ดิ น         
ทัว่ ประเทศ (บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์)
กับกรมที่ดิน จ�ำนวน 9,269 ราย รวมกว่า 1.5 ล้านยูนิต และ
มีธรุ กิจบริหารทรัพย์สนิ จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คงอยู่ทั่วประเทศ จ�ำนวน 1,091 ราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ โทร 0 2547 5954 โทรสาร 0 2547 5952
e-Mail : bizservice@dbd.go.th
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รางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
และประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย จัดงานมอบรางวัล “ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น และการ
ออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแข่งขันได้ให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24
กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
การประกวดร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น และการประกวด ชนะการประกวด สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย จะน�ำไปปรับ      
ออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้าง ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การสร้ า งตราสั ญ ลั ก ษณ์ โชวห่ ว ย      
ความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ซึง่ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง (Chohoey Mascot) เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์
โดยมุง่ พัฒนาธุรกิจให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การค้ า และการตลาดของกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย       
สามารถปรับภาพลักษณ์รา้ นค้าให้สวยงาม ทันสมัย เพือ่ ตอบสนอง ร้านค้าส่งค้าปลีกไทยทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจ�ำ 
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างสูงสุด ตลอดจนให้ความส�ำคัญ และการยอมรับจากผู้บริโภคต่อไป มีผู้ชนะการประกวดและ
กับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยพัฒนาร้านค้าส่งให้เป็น     ได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลระดับประเทศ 1 ราย
“พี่เลี้ยง” ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  และช่วยพัฒนาร้านค้าปลีก ระดับภูมิภาค 2 ราย และระดับจังหวัด 9 ราย รวมมูลค่า       
เครือข่าย ซึง่ การมอบรางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น จะเป็นการ ทุนการศึกษาและของรางวัลกว่า 200,000 บาท ซึ่งได้รับ      
สร้างก�ำลังใจและแรงจูงใจแก่ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการฯ การสนับสนุนจากสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ร้านค้าส่งค้าปลีก
ให้มีการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้มีร้านค้าปลีก ในพืน้ ที่ ผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย ได้แก่ บริษทั โรงงานผลิตภัณฑ์
พัฒนาดีเด่นเข้ารับรางวัล จ�ำนวน 20 ราย ได้แก่ ร้านค้าส่ง อาหารไทย จ�ำกัด บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) และ
พัฒนาเครือข่ายดีเด่น จ�ำนวน 8 ราย
บริษัทโอสถสภา จ�ำกัด
ในอนาคต กรมฯ จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย
ส่ ว นการประกวดออกแบบสั ญ ลั ก ษณ์ โชวห่ ว ย               
ได้แนวคิดจากการประชุม Focus Group ทั้ง 4 ภาคร่วมกัน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเขตการค้าชายแดน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้แทนจ�ำหน่าย โดยเน้นเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
สมาคมการค้ า ส่ ง -ปลี ก ไทย และกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า         ในพื้นที่ให้เกิดการเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกัน พร้อมเสริมสร้าง
หวังกระตุน้ ให้เยาวชนรุน่ ใหม่ ได้รบั รูแ้ ละเห็นความส�ำคัญของ ความรู ้ เ ฉพาะทางที่ จ� ำ เป็ น ในการประกอบธุ ร กิ จ รวมถึ ง        
ร้านโชวห่วย ทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมายาวนาน ผ่านการประลอง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ บริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ สามารถลดต้นทุน เพิม่ รายได้
โชวห่ ว ย (Chohoey Mascot Contest) ซึ่ ง ผลงานที             ่ สร้างความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
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รายชื่อผู้ชนะรางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น จ�ำนวน 20 ราย
ประเภทรางวัล

ระดับดีเด่น

ระดับดีมาก

ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
1. ร้านชลลดา
2. ร้านขุนแผน
3. ร้านหมูอินเตอร์
4. ร้านพีช้อป
5. บจ. เอกภาพค้าปลีก
6. ร้านนุช
7. ร้านเหล่าใหญ่ซุปเปอร์
8. ร้านสลิ่ม
9. ร้านการ์ฟิวล์
10. ร้านเติมเต็มมินิมาร์ท
11. ร้านบัวหอมมินิมาร์ท
12. ร้านบีพีมินิมาร์ท
13. ร้านแจ๋วมินิมาร์ท
14. ร้านน�้ำมินิมาร์ท
15. ร้านพงศ์ วิสิทธิ์
16. ร้านไทยเกษตร1 ซุปเปอร์
17. ร้านวรินทร์ดามินิมาร์ท
18. ร้านชบาซุปเปอร์มาร์เก็ต
19. ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท
20. หจก. หมอยาพลาซ่า สาขาอัมพวัน

จังหวัด
อุตรดิตถ์
ยโสธร
ล�ำพูน
ล�ำพูน
สระบุรี
ยโสธร
มหาสารคาม
แพร่
ล�ำพูน
สิงห์บุรี
ยโสธร
ล�ำพูน
อุตรดิตถ์
อุตรถิตถ์
ปราจีนบุรี

เครือข่ายร้านค้าส่ง
บจ. อุตรดิตถ์ เอส.ที. เทรดดิ้ง
บจ. บิ๊กแคทมาร์ท
บจ. แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
บจ. แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
บจ. เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย
บจ. บิ๊กแคทมาร์ท
บจ. แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
หจก. ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
บจ. บิ๊กแคทมาร์ท
บจ. อุตรดิตถ์ เอส.ที. เทรดดิ้ง
บจ. อุตรดิตถ์ เอส.ที. เทรดดิ้ง
บจ. กรชัยสหพัฒน
(ห้างเอกภาพ ซุปเปอร์ ปราจีนบุรี)
มหาสารคาม นครราชสีมา น่าน
บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท
ลพบุรี
หจก. ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
นครราชสีมา บจ. วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์

รายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย จ�ำนวน 12 ราย
ประเภทรางวัล
ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ
โล่และทุนการศึกษา 100,000 บาท
ระดับภูมิภาค
รางวัลยอดเยี่ยม
โล่และทุนการศึกษา 10,000 บาท

ระดับจังหวัด
วุฒิบัตรและของรางวัล
มูลค่า 3,000 บาท

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

น้องถุงเงิน

1. นายณัฏฐกิตติ์ บุญมา

พี่ไข่หวังดี
ช้างโชวห่วย

2. นางสาวธันยพร สุขโต
3. นางสาวอรนาถ แก้วคูณ

Smile Show
เป็นกันเอง
ต๊อก
Owl Love World
แน่งน้อย
Fruit Ice
ท่านขุนห่วย ช่วยชาติไทย
น้องยกโหล
ลูกโป่งหรรษา

1. นางสาววนิดา อัศวธานินทร์
2. นางสาวบุษกร สีค�ำ
3. นางสาวนฤภร ชวาลทัต
4. นางสาวนภาวรินท์ เกตุแก้ว
5. นางสาวศิริพร แผ่นแก้ว
6. นางสาวเกษรา ปัญญา
7. นายนนทวรรธน์ พรมวิเศษ
8. นางสาวธิติยา ทองกระจาย
9. นางสาวสิตานนท์ พาจันลา

จังหวัด
ลพบุรี
นครสวรรค์
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ์
แพร่
เชียงใหม่
สระบุรี
สิงห์บุรี
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
มหาสารคาม
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การประชุมนานาชาติด้านการจัดการการตลาด
และสร้างเครือข่ายทางการตลาดส�ำหรับ SMES

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
นานาชาติด้านการจัดการการตลาดและการเจรจาหารือ
สร้างเครือข่ายทางการตลาดส�ำหรับ SMEs ระหว่างวันที่
27-31 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีนางสาวพิกลุ ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมีผลสรุปจากการประชุม ดังนี้
การประชุ ม นานาชาติ ด ้ า นการจั ด การการตลาด        
(International conference on Marketing Management
: ICMM 2014) ซึ่งจัดโดย World Academy of Science,
Engineering and Technology (WASET) มีวัตถุประสงค์   
เพื่อน�ำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    
ด้านการจัดการและการตลาด รวมทัง้ อภิปรายและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และข้อคิดเห็น โดยที่ประชุมได้เสนอผลการ
ศึ ก ษา ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของธุ ร กิ จ       
การลดการใช้ พ ลั ง งานและการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (Value          
Creation) โดยการหลอมรวมทักษะ เทคโนโลยีและคุณค่า   
ทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เกิดเป็นการสร้างความได้เปรียบ    
ในการแข่งขัน (Competitive advantage) ของธุรกิจ ซึ่งการ
เข้าประชุมดังกล่าวท�ำให้ได้รบั ทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ

ในด้านการบริหารจัดการและการตลาด อันเป็นประโยชน์       
ต่อการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวิเคราะห์และปรับตัวเตรียมความพร้อม
ให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและแนวโน้มทาง         
การตลาดในระดับสากล
การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้าและ
อุ ต สาหกรรมกรุ ง โตเกี ย ว (The Tokyo Chamber of         
Commerce and Industry : TCCI) TCCI เป็นหอการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสมาชิก        
ในความดูแล 76,000 ราย ซึง่ คณะเดินทางได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมสมาชิกในการ       
เริม่ ต้นธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ การช่วยเหลือจัดการ
ทางแหล่งเงินทุน การให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาในการจัดการธุรกิจ
การฟื้นฟูและสืบทอดธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนการท�ำธุรกิจ
ในต่างประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย TCCI ได้มีความร่วมมือ  
กับธนาคารกสิกรไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อจับคู่ธุรกิจ จึงเป็น
โอกาสส�ำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะสามารถใช้ช่องทาง
ดังกล่าวในการเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ พัฒนาต่อยอด
ทางการตลาดส�ำหรับ SMEs ในอนาคต
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กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
SMEs กับ Tokyo Metropolitan SME Support Center    
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส�ำนักงานบริหารมหานครโตเกียว        
มีส�ำนักงานให้บริการ รวม 9 แห่ง มีธุรกิจ SMEs มาใช้บริการ
ทีห่ น่วยงานแล้ว 57,000 ราย ปัจจุบนั Tokyo Metropolitan
SME Support Center ได้ขยายบริการส่งเสริมและสนับสนุน
SMEs ทีค่ รอบคลุมในทุกสถานะกิจการ ได้แก่ การเริม่ ต้นธุรกิจ
การเสริมสร้างความเติบโตและมัน่ คงของธุรกิจ การให้คำ� แนะน�ำ
ในการสืบทอดหรือฟืน้ ฟูธรุ กิจ รวมทัง้ การส่งเสริมการขยายตลาด
ในระดับสากล ส�ำหรับประเทศไทย Tokyo Metropolitan
SME Support Center ได้มคี วามร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ และธนาคารกสิกรไทยในการช่วยเหลือให้คำ� แนะน�ำ
แก่ SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพและต้องการขยายตลาดในประเทศไทย
ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสทางการตลาดและเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจ
สู่สากลส�ำหรับ SMEs ต่อไปได้
PASS THE BATON ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม     
อย่างมีนวัตกรรม คณะเดินทางได้เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน
บริษัท PASS THE BATON โดย Mr. Masamichi Toyama
ประธานบริษัทได้บรรยายถึงแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจและ
ประสบการณ์ รวมทัง้ น�ำชมสินค้าภายในร้าน โดยเริม่ ต้นธุรกิจ

ในปี 2008 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ประสบปั ญ หา                  
ทางเศรษฐกิจ มีสินค้าเก่าค้างสต็อกจาก SMEs จ�ำนวนมาก
จึ ง มี แ นวคิ ด น� ำ สิ น ค้ า เหล่ า นี้ แ ละเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ต ่ า งๆ             
มาดัดแปลงเป็นสินค้าใหม่ (Remake) โดยการสร้างสรรค์     
จากนักออกแบบทัว่ โลกในรูปแบบ Idea Contest คือ ในแต่ละเดือน
ทางร้านจะเลือกสินค้าค้างสต็อกหรือวัสดุเหลือใช้ขนึ้ มาเป็นตัวตัง้
และให้นักออกแบบได้ส่งผลงานการออกแบบดัดแปลงให้เป็น
สินค้าใหม่ ซึ่งผลงานของผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้น�ำมาผลิต
เป็ น สิ น ค้ า จริ ง และขายในร้ า นต่ อ ไป ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม         
จากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก
จากการที่คณะเดินทางได้ศึกษาดูงานกิจการ PASS
THE BATON ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการของ
SMEs ให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สูงขึ้น โดยไม่ต้องใช้
เงิ น ลงทุ น หรื อ เทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ้ อ นแต่ อ ย่ า งใด สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดแนวคิดเพื่อผลิตสินค้า
และบริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็นกรณีศกึ ษาทีด่ ใี นหลักสูตร
การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า          
ต่อไปได้
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มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์
Thailand Online Mega Sale 2014

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศของ คสช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร 8 หน่วยงาน
ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด
ธนาคารกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) ธนาคารกสิ ก รไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ทั่วไทย ลดสูงสุด 90% ในงาน Thailand Online Mega Sale 2014 เติมเต็มความสุข ช็อปกระจุย
ลดกระจาย สินค้าออนไลน์ทั่วไทย ภายใต้ www.thailandmegasale.com หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้คึกคัก
เติมเต็มความสุขให้คนไทย โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

THAILAND

Online Mega Sale 2014

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ      
ศูนย์ฝกึ อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายวิชยั โภชนกิจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวและ
เปิดงาน Thailand Online Mega Sale 2014 พร้อมทัง้ กล่าวว่า
เพือ่ เป็นการขานรับนโยบายขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจในประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร           
8 หน่วยงาน จัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์
ทั่วไทย ในงาน Thailand Online Mega Sale 2014             
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคภายในประเทศเกิดการตื่นตัวและ       
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยจัดให้มีการลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ ตั้งแต่ 20 - 90% ภายใต้เว็บไซต์ www.
thailandmegasale.com มีเว็บไซต์เข้าร่วมงานฯ มากกว่า
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500 เว็บไซต์ และมีสินค้านับพันรายการเข้าร่วมลดราคา เช่น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที โทรศัพท์มอื ถือ
สินค้าเกษตร สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน เสื้อผ้า/สินค้าแฟชั่น
บริการเพือ่ สุขภาพ และสินค้า/บริการอืน่ ๆ อีกมากมาย โดยกรมฯ
และหน่วยงานพันธมิตรวางแผนจัดมหกรรมฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปลายปี และแบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ครัง้ 3 กลุม่ สินค้า
ได้แก่ กลุ่มสินค้า Home & Electronic กลุ่มสินค้า Nature
& Health กลุ่มสินค้า Fashion & Life Style และครั้งที่ 4
มหกรรมลดราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารออนไลน์ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ่          
ทุกกลุ่มสินค้าช่วงปลายปี พร้อมกันนี้ ผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์ภายในงานฯ มีสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย
ในแต่ ล ะวั น อาทิ หุ ่ น ยนต์ ท� ำ ความสะอาดบ้ า นอั ต โนมั ติ
โทรทัศน์จอแบน LED 24 นิ้ว พัดลมไร้ใบพัด เป็นต้น
โดยครั้งแรกของการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ฯ ภายใต้เว็บไซต์ www.thailandmegasale.com ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา เป็น กลุม่ สินค้า Home & Electronic
โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ในครั้งแรกนี้ อาทิ หุ่นยนต์ท�ำความ
สะอาดบ้านอัตโนมัติ ลดราคา 80% โทรทัศน์จอแบน LED
24-40 นิ้ว ลดราคา 30-50% และโทรศัพท์มือถือรุ่นยอดนิยม
ลดราคา 30% เป็นต้น

ส่วนมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์
อีก 2 กลุม่ สินค้า ก�ำหนดการจัดงานฯ ดังนี้ กลุม่ สินค้า Nature
& Health เดือนสิงหาคม 2557 กลุ่มสินค้า Fashion & Life
Style เดือนกันยายน 2557 และมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริ ก ารออนไลน์ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ทุ ก กลุ ่ ม สิ น ค้ า ช่ ว งปลายปี              
เดือนพฤศจิกายน 2557
การจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2014
นอกจากจะช่วยกระตุน้ และส่งเสริมให้ประชาชนและผูบ้ ริโภค
เกิดการตืน่ ตัวและหันมาซือ้ ขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce
ไทยที่ด�ำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับความเชื่อถือ     
มีผเู้ ข้ามาซือ้ ขายมากขึน้ ซึง่ จะเป็นการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์
ของไทยและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศให้สูงขึ้น
โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทย
กว่า 500 ล้านบาท ผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดและซื้อสินค้า/
บริการราคาพิเศษได้ที่ www.thailandmegasale.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โทร 0 2547 5959-61 โทรสาร 0 2547 5973
e-Mail : e-commerce@dbd.go.th
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DBD ISO-LOGISTICS AWARD 2014
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจ
บริการทีเ่ ร่งรัดเปิดเสรี (Priority sectors) ภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการ (AFAS : ASEAN Framework
Agreement on Service) ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผู้ประกอบการ
ในประเทศอาเซียนสามารถถือหุน้ ในประเทศสมาชิกได้ 70%
ท�ำให้ผใู้ ห้บริการโลจิสติกส์ตา่ งชาติเริม่ รุกคืบเข้ามาประกอบ
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยกันมากขึ้น ผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการ
แข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
ซึ่งหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยไม่พัฒนาศักยภาพ
มาตรฐานการให้บริการให้ทดั เทียมระดับสากล จะไม่สามารถ
แข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชาวต่างชาติได้ หรือแม้แต่
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า  
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
ธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ธุรกิจบริการคลังสินค้า
ธุรกิจตัวแทนออกของผ่านพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจ        
รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล        
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ     
ให้บริการโลจิสติกส์ จ�ำนวน 18,518 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556
(16,000 ราย) จ�ำนวน 2,518 ราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
15.74 และมีทุนจดทะเบียนรวม 297,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 (234,000 ล้านบาท) จ�ำนวน 63,982 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.34
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มาอย่างต่อเนื่อง   
เพื่อกระตุ้นและเร่งผลักดันให้ธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็ง      
มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวที
การค้าเสรีอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 (2556 – 2560)

กรมฯ จึงได้จดั ท�ำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สมู่ าตรฐานสากล ISO ตามนโยบาย
การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร    
ที่กรมฯ ได้จัดท�ำขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1) การสร้าง องค์ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ขั้นที่ 2) การยกระดับธุรกิจ
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ       
ขั้นที่ 3) การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจสู่สากล ซึ่งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล DBD
ISO-LOGISTICS AWARD เป็นไปตามกลยุทธ์ขั้นที่ 2 ปัจจุบัน
มีธรุ กิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย    ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
ISO จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทั้งสิ้น 188 ราย
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ในปี 2557 นีก้ รมฯ ได้จดั พิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัล DBD ISO-LOGISTICS AWARD 2014 โดยมีอธิบดี    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)
เป็นประธาน เมือ่ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝกึ อบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า มีธรุ กิจให้บริการโลจิสติกส์ทผี่ า่ นการรับรอง
มาตรฐาน ISO และได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จ�ำนวน 35 ราย ซึง่ ธุรกิจเหล่านีจ้ ะเป็นแบบอย่าง
และต้นแบบทีด่ ขี องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยมีรางวัล
มาตรฐาน ISO เป็นเครื่องยืนยัน
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รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�ำผู้ประกอบธุรกิจบริการ
แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ให้บริการโลจิสติกส์ ส�ำนักงานบัญชี
คุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ กว่า 300 ราย
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล”
เพื่ อ เปิ ด มุ ม มอง แบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดผ่าน
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม
2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
ได้ด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ         
ของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่ง
เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กบั ภาคธุรกิจในประเทศ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็น   
กลุ่มธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งก่อนเข้าสู่ AEC ในปี
2558
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การจัดงาน รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล         
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จการค้ า ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา        
ทั้งธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้
บริการโลจิสติกส์ ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ สมาคมการค้า
และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มุ่งเน้นขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการสร้างและเชือ่ มโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่าง
ยัง่ ยืน พร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงของกระแสการค้าเสรี
ในยุค AEC ได้อย่างเข้มแข็ง ซึง่ ภายในงานมีกจิ กรรมการเสวนา
หัวข้อ “สร้างโอกาสทางตลาดด้วยเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ”
โดยผูแ้ ทนจากทุกธุรกิจทีเ่ ข้าร่วม มาแบ่งปันประสบการณ์การ
ด�ำเนินธุรกิจและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มพันธมิตร
ทางธุรกิจพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์น่านน�้ำสี
ขาว (White Ocean Strategy) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์    
การบริหารจัดการ จะเป็นผูถ้ า่ ยทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม
เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการน�ำปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ให้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ ของตนเอง สามารถสร้ า งผลก� ำ ไร              
บนพื้นฐานของความพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต
ภายหลังการจัดงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ต่างได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุม่ และเครือข่าย เกิดพันธมิตร
ทางธุรกิจ ทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังน�ำเอาความรู้
และประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒไิ ปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิไ์ ด้ผลเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
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ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
และผู้ประกอบการในภูมิภาค
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ใหม่แบบง่าย รวดเร็ว การบริการข้อมูลธุรกิจเพือ่ ให้นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
ในประเทศไทย การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อให้ภาค
ธุรกิจของไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสุดท้ายคือให้บริการจดทะเบียนเลิกธุรกิจ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าคเพือ่ ให้งา่ ย และ
รวดเร็วต่อการบริหารจัดการ โดยมีหน่วยให้บริการทัว่ ประเทศ
ทั้งสิ้นรวม 87 แห่ง ประกอบด้วยส่วนกลางที่สนามบินน�้ำ  
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 6 สาขา  
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด และส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
อีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย       
ซึง่ หน่วยให้บริการทุกแห่งต่างมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย”
พร้อมทั้งยึดถือเอาค่านิยมองค์กร “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจ
บริการ” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในด้านการบริการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ
กรมฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิรปู การให้บริการภาครัฐมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยน�ำเอาเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาพัฒนาการให้บริการ
เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้
บริการ การท�ำงานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน
การปรับภาพลักษณ์ จัดระเบียบส�ำนักงานหรือหน่วยให้บริการ
ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้
ปรัชญา “Smart DBD”(Service Mind = จิตมุ่งบริการ    
Modern = ก้าวล�้ำ  น�ำสมัย Active = ปราดเปรียว ว่องไว
Reliable = เชื่อถือ ไว้วางใจ Transparent = โปร่งใส         
ตรวจสอบได้)
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารกรมฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญในการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมฯ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมภิ าค อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทาง    
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดต่างๆ
ทั่วทุกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เดินทางไปจังหวัด
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สงขลา
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�ำพูน ขอนแก่น อุทัยธานี สุพรรณบุรี
และกาญจนบุรีเพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน     
แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง      
มืออาชีพ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ และมีความเชือ่ มัน่
ต่อความเป็นมืออาชีพด้านบริการของกรมฯ
ในด้านการสร้างธรรมาภิบาล กรมฯ ได้ตระหนักและ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบและก� ำ กั บ ดู แ ลนิ ติ บุ ค คล         
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผลักดันให้ธุรกิจ
น�ำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง       
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของส�ำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดท�ำข้อมูลทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงิ น เป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบั ญ ชี         
ซึง่ ท�ำให้ธรุ กิจมีงบการเงินทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่นกั ลงทุนโดยลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ล งตรวจเยี่ ย มด้ ว ย เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่
ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพในการรักษาคุณภาพการเป็นส�ำนักงาน
บัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�ำให้ผู้ใช้
บริการมีความเชือ่ ถือ รวมทัง้ แนะน�ำให้เตรียมน�ำส่งงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในปี 2558 และมีการ        
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   รับฟังข้อเสนอแนะ และส�ำรวจ   
ความต้องการของภาคธุรกิจในการพัฒนาความรู้ก่อนเข้าสู่
AEC ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาของส�ำนักงานบัญชี
ก่อนน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริม
พัฒนาในอนาคตร่วมกัน
ท้ายสุดในด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมฯ มีบทบาท
ในการพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจให้มศี กั ยภาพ และส่งเสริมธุรกิจ
ให้มีมาตรฐานคุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด
และเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจสูส่ ากล ดังนัน้ ในโอกาสเดียวกันนี้

กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกต้นแบบที่เข้าร่วม
โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยกับกรมฯ  
เพือ่ ให้กำ� ลังใจและแนะน�ำให้รกั ษามาตรฐานการจัดการร้านค้า  
โดยกรมฯ พร้อมสนับสนุนในการสร้างองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมการค้า
และการตลาดอย่างต่อเนื่อง และให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาด AEC
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ภาพกิจกรรม
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์      
เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน คืนความสุข
สูป่ ระชาชน”โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและ      
การประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 30
กรกฎาคม 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีต
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานมูลนิธิพัฒนา
ข้าราชการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดส�ำนัก   
นายกรัฐมนตรีซงึ่ ให้เกียรติมาบรรยาย เรือ่ ง “คุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท” ณ ศูนย์ฝกึ อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชัน้ 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมือ่ วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า วางพานพุม่ ประดับดอกไม้สกั การะพระอนุสาวรีย์
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอพระองค์ เจ้ า กิ ติ ย ากรวรลั ก ษณ์         
กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก
เนื่องในวันที่ระลึกกิติยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน
2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแถลงข่าวข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือน
มิถุนายน 2557 และครึ่งปีแรก 2557 ณ ห้อง KM ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
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นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การน�ำส่ง        
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” ซึ่งกรมฯ      
จั ด ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์      
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสภาวิชาชีพบัญชี ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรองค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครัง้ ที่ 7/2557 ณ ห้องม่วงระย้า ชัน้ 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
เป็นประธานเปิดงานเสวนา “รวมพล คน e-Commerce”
รู้ครบ รู้ลึก รู้ทัน วันเดียวจบ กับกูรู ด้าน e-Commerce
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด (กลุ ่ ม ย่ อ ย) ร่ ว มกั บ สภา
อุตสาหกรรมและสภาหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม ชัน้ 16
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน
2557
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