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พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ประเภททัว่ ไป แก นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2559

สารบัญ
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ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

DBD e-Filing รูปแบบใหมของการใหบริการ

นำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส

รางวัลนวัตกรรม
การเชือ่ มโยงระบบบัญชี กับ DBD e-Filing
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93 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และกาวตอไปในอนาคต

สรุปผลการจัดงาน
Franchise Day 2016

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ
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e-Learning ชองทางการเรียนรู
สูความสำเร็จทางธุรกิจ

ผูบังคับหลักประกัน
อาชีพใหมในวงการธุรกิจ

ขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจำป 2558

27

ภาพกิจกรรม
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนนักคิด
นักพัฒนา และเปนบุคคลสำคัญทีม่ บี ทบาท
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย
ไปสูม าตรฐานสากล โดยรวมกับหลายองคกร
เชน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
กรมสรรพากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
สภาหอการค า ไทย ซึ ่ ง การพั ฒ นานั ้ น
กอประโยชนแกวิชาชีพ แกสังคมเปน
อเนกประการ นอกจากนีย้ งั ไดใชประสบการณ
และความรอบรูใ นการปฏิบตั งิ านดานวิชาชีพ
บัญชีถา ยทอดสูว งการศึกษาโดยเปนอาจารย
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน
เปนวิทยากรใหแกภาครัฐและภาคธุรกิจ
เปนที่ยอมรับจากองคกรในวิชาชีพบัญชี
ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
แมโดยหนาทีร่ าชการไมไดอยูใ นสายทีใ่ ช
วิชาชีพบัญชีโดยตรงแตโดยพื้นฐานทาง
การศึกษาในวิชาชีพบัญชี มีวสิ ยั ทัศนกวางไกล
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ จึง
มีสวนสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
อาทิ จัดทำกฎหมาย หลักเกณฑและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของของพระราชบัญญัติการบัญชี
ปพุทธศักราช 2543 และพระราชบัญญัติ

04

วิชาชีพบัญชี ปพทุ ธศักราช 2547 ซึง่ มีผล
บังคับใชจนถึงปจจุบนั มีสว นสำคัญทีช่ ว ย
ผลักดันใหสำนักงานบัญชีเขาสูเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ ปจจุบนั มีสำนักงานบัญชี
ทีผ่ า นเกณฑและไดรบั รองใหเปนสำนักงาน
บัญชีคณ
ุ ภาพมากกวา 100 แหงทัว่ ประเทศ
เปนผูผ ลักดันใหนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย
อำนวยความสะดวกแกผปู ระกอบวิชาชีพ
บัญชีและผูป ระกอบการ เพือ่ ลดเวลาและ
ขั้นตอน สามารถนำขอมูลมาประมวลผล
ไดรวดเร็วและทันเวลา เชน
ระบบแจงขอมูลการพัฒนาความรูต อ เนือ่ ง
ทางวิชาชีพบัญชี (Continuing Professional
Education : CPD)
ระบบ e-Accountant เพื่อแจงขอมูล /
เปลีย่ นแปลง / แกไขรายการของผูท ำบัญชี
ผานออนไลน โดยบูรณาการกับระบบสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับผูท ำ
บัญชีกวา 50,000 รายทั่วประเทศ
ระบบการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(DBD e-Filing) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการนำสงงบการเงินของนิติบุคคลกวา
600,000 รายทัว่ ประเทศ ชวยลดเวลาและ
คาใชจายใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ยังเปนผูร เิ ริม่ ดำเนินโครงการที
สำคัญ เพือ่ เสริมสรางความสามารถใหแก
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน

•
•
•

• สรางนักบัญชีคณุ ภาพรุน ใหม (Young and

Smart Accountants) โดยมุง สงเสริมและ
พัฒนานักศึกษากอนสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดา นบัญชี เพือ่ ใหเปนนักบัญชี
คุณภาพ เนนความรูเ ชิงวิชาชีพ และการปฏิบตั ิ
ในลักษณะสถานการณจำลอง เพีอ่ ใหเกิด
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงกอนที่จะ
สำเร็จการศึกษาไปเปนนักบัญชีทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ซึง่ มีสถาบันการศึกษาทัง้ ในสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนเขารวม
โครงการมากกวา 50 สถาบัน
สรางตนกลาสำนักงานบัญชีคุณภาพ
โดยใหสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเขารวม
อบรม บมเพาะ เสริมสรางองคความรู
แบบครบวงจรเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูป ระกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีใหมมี าตรฐาน
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ทางวิชาชีพบัญชีและการแขงขันทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต

•

ดวยคุณูปการที่มีตอภาครัฐและ
ภาคธุรกิจดานวิชาชีพบัญชี สภามหาวิทยาลัย
ศรีปทุมจึงมีมติเปนเอกฉันท มอบปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบัญชีประเภททัว่ ไปใหแก
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป

ความภาคภูมิใจ
ในฐานะทีเ่ ปนคนไทย การมีโอกาสใชสติปญ
 ญา แรงกาย
แรงใจรับใชประเทศชาติ สังคม วิชาชีพ และผูด อ ยโอกาส เปนคุณคา
อยางมหาศาลทีไ่ ดเกิดมา และรูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีม่ หาวิทยาลัย
ศรีปทุมเชิดชูเกียรติประวัติปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ซึ่งเปนกำลังใจที่จะอุทิศตนมุงมั่นและตั้งใจทำงาน
อยางเต็มความสามารถตลอดไป และในโอกาสนีข้ อมอบความ
ภาคภูมใิ จใหกบั ขาราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยทไ่ี ดรว มมือรวมใจในการทำงาน จนเปนทีป่ ระจักษของ
มหาวิทยาลัยดวย

“ตองหมั่นเรียนรูในสิ่งใหม มีวินัย
มองโลกในแงบวก มีความเมตตา
แบงปน และมีคุณธรรม ”
ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

แนวความคิดในการดำเนินชีวิต
ตองหมั่นเรียนรูในสิ่งใหม มีวินัย มองโลกในแงบวก
มีความเมตตา แบงปน และมีคณ
ุ ธรรมการลดความเสีย่ งของงาน
คือการรับฟงความเห็นผูอ น่ื พยายามทำเรือ่ งยากใหเปนเรือ่ งงาย
ไมลาชา งานจะเกิดประโยชนอยางมหาศาลและสัมฤทธิ์ผล
อยางยิง่ ใหญ ตองบูรณาการและประสานงานกับหลายภาคสวน
การทำงานและการเปนผูนำตองกลาคิดและทำ หากเปนเรื่อง
ถูกตองโดยเฉพาะเรือ่ งทีย่ ากหรือทาทาย บางครัง้ อาจถูกตอตาน
หรือตำหนิตอ งไมยอ ทอตออุปสรรค ผลงานคือการแกไขปญหา
และการสรางสรรคงานอยางตอเนือ่ งทีม่ คี วามทันสมัยเทียบเคียง
ระดับสากลและงานหนาบานจะสำเร็จไดอยางงดงามตองใหความ
สำคัญกับงานหลังบานดวย
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ประวัติ
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
ชื่อ-สกุล

นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ

วัน/เดือน/ปเกิด

4 ตุลาคม 2499

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม (พ.ศ.2515)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จ.เชียงใหม (พ.ศ.2517)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2522)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2523)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2528)
- Master of Business Administration (MBA) Ball State University, Indiana สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2532)
และไดรับทุนดานการศึกษา Graduate Assistantship (GA) ของมหาวิทยาลัย
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ประเภททั่วไป

การทำงาน

- ผูอำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2546 – 2550)
- รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2551 – 2552)
- รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2553 – 2555)
- ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย (ปฏิบัติหนาที่ ผูอำนวยการสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตรการคา) (พ.ศ. 2555 – 2556)
- อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน)

การอบรม สัมมนา - อบรมหลักสูตร Train the Trainer Work shop on Environmental Accounting and Reporting
และการดูงาน
ทุน World Bank ประเทศสวิตเซอรแลนด (พ.ศ. 2543)
ที่สำคัญ
- ดูงานดานการกำกับดูแล และสถาบันวิชาชีพบัญชี ทุน JICA ประเทศญี่ปุน (พ.ศ.2547)
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศน รุนที่ 46 สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ.2549)
- อบรมหลักสูตร The Columbia Senior Executive Program ทุน ก.พ. ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2550)
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุน ที่ 21 (พ.ศ.2551)
ผลงานดานอื่น

- ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. 2528
- ศิษยเกาดีเดนพระหฤทัยภาครัฐ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ประจำป 2549
- ศิษยเกาดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2551
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XBRL

DBD e-Filing รูปแบบใหมของการใหบริการ
นำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงาน
หลักที่มีหนาที่ในการรับงบการเงินของนิติบุคคล โดยนิติบุคคล
ทีม่ หี นาทีน่ ำสงงบการเงิน ไดแก หางหุน สวนจดทะเบียนทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายไทย นิตบิ คุ คลทีต่ ง้ั ขึน้ ตามกฎหมายตางประเทศ
ทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
บริษทั จำกัด บริษทั มหาชนจำกัด สมาคมการคา และหอการคา
ซึง่ ธุรกิจเหลานีก้ ฎหมายกำหนดใหตอ งนำสงงบการเงิน หากไมนำสง
ถือวามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับทัง้ ผูม หี นาทีจ่ ดั ทำบัญชี
คือ นิติบุคคล และผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (เชน
กรรมการผูม อี ำนาจของบริษทั ฯ) ทีผ่ า นมานิตบิ คุ คลจะนำสงงบ
การเงินใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy)
โดยกรมจะทำการแปลงใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารภาพ (Image) และปอนขอมูล (Re-Key)
เพือ่ นำขอมูลไปประมวลผลและเผยแพรใหบริการขอมูลงบการเงินแก
ประชาชนและผูส นใจทัว่ ไป ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 ประเทศไทย
มีนติ บิ คุ คลทัง้ สิน้ 1,301,770 ราย มีสถานะดำเนินกิจการอยูจ ำนวน
621,692 ราย กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดพฒ
ั นาชองทางการนำสง
งบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั
นิตบิ คุ คลดังกลาวในการนำสงงบการเงินผานระบบใหบริการนำสงงบ
การเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยการประยุกต
ใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Report language)
ทีเ่ ปนมาตรฐานสากลมาสนับสนุน การใหบริการนำสงงบการเงิน
ถือเปนนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหมทน่ี ำมาใหบริการเปน
ครัง้ แรกของประเทศไทย
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เปนลำดับที่ 2 ในภูมภิ าคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร และเปน
ลำดับที่ 22 ของโลก เปนการขับเคลื่อนกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ภายใตนโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
อยางแทจริงซึง่ เทคโนโลยีดงั กลาวจะชวยใหนกั วิเคราะห (Analyst)
นักลงทุน (Investor) และหนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูล
งบการเงินจากระบบ DBD e-Filing มาวิเคราะหไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ในสวนของกรมฯ สามารถนำขอมูลไปใช ในการวิเคราะห
ไดทนั ที ซึง่ ถือเปนเครือ่ งมือสำคัญในการสงเสริมใหผปู ระกอบการ
ไทยมีศกั ยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันกับตางชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จึงเปนหนวยงาน
รายแรกของประเทศไทย ทีส่ ามารถใหนติ บิ คุ คลนำสงงบการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนรูปธรรม ซึง่ ถือวาการอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในปจจุบันที่เปนยุคของการคา
ไรพรมแดน รวมทัง้ สนับสนุนการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและ
ประเทศไทย โดยกรมไดเริม่ เปดใหบริการนำสงงบการเงินผานทาง
อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ผานเว็บไซต www.dbd.go.th
ตัง้ แตวนั ที่ 16 มกราคม 2558 จนถึงขณะนีม้ ผี ลู งทะเบียนเขาใชงาน
ระบบจำนวน 428,913 ราย ยืน่ เอกสารหลักฐานใหเจาหนาทีอ่ นุมตั ิ
การใชงานระบบ จำนวน 372,454 ราย ยืนยันการใชงานระบบจำนวน
347,255 ราย และเริ่มนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส
(DBD e-Filing) แลวจำนวน 4,007 รายเพือ่ ผลักดันใหนติ บิ คุ คล
นำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส

กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดำเนินการสงเสริมและให
การสนับสนุนนิติบุคคลรวมทั้งผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ดังนี้
ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 กำหนดใหผมู หี นาทีจ่ ดั ทำบัญชี
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด กรณีผูมีหนาที่จัดทำบัญชีที่ยังไมพรอมยื่นงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส ใหยน่ื ดวยตนเองหรือนำสงทางไปรษณีย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และตองยื่นงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกสอกี ครัง้ หนึง่ ภายใน 30 วัน นับแตวนั ครบ
กำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจึงจะถือวาเปนการยืน่ งบการเงิน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรยายใหความรู
แกนิติบุคคล/ผูทำบัญชี และผูสอบบัญชีเรื่อง “ระบบนำสงงบ
การเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ตั้งแตป 2557
จนกระทั่งถึงปจจุบันจำนวนไมนอยกวา 80 ครั้ง มีผูเขาอบรม
มากกวา 16,000 ราย ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการใชงานระบบใหสามารถนำสงงบการเงินไดอยางถูกตอง
อำนวยความสะดวกและสรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจ
หันมาใชระบบ DBD e-Filing โดยกรมไดจัดทำฐานขอมูลงบ
การเงินป 2557 ในรูปแบบ XBRL สำหรับหางหุน สวนจดทะเบียน
และบริษทั จำกัด ผานระบบ DBD e-Filing ไดครบ 100% แลวดังนัน้
การสงงบการเงินป 2558 นิติบุคคลเพียงแคบันทึกขอมูลและ
นำสงงบการเงินเฉพาะป 2558 เทานัน้ ก็จะสามารถนำสงงบการเงิน
ผานระบบ DBD e-Filing ไดอยางสมบูรณ
กรมไดผลักดันและขับเคลื่อนการนำสงงบการเงินผานระบบ
DBD e-Filing ผานผูทำบัญชีทั้งหมด โดยปจจุบันไดปรับปรุง
ฐานขอมูลผูท ำบัญชีใหม (Data Cleansing) รวมกับสภาวิชาชีพบัญชี
ใหมีฐานขอมูลเดียวกันและเปนปจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีผูทำบัญชี
ทัง้ หมด 48,708 ราย โดยกรมไดประสานเชิญชวนใหนำสงงบการเงิน
ผานระบบ DBD e-Filing รวมถึงไดมมี าตรการสรางแรงจูงใจรวมกับ
สภาวิชาชีพบัญชีในการขยายระยะเวลาสำหรับผูท ำบัญชีทน่ี ำสงงบ
การเงินผานระบบ DBD e-Filing ใหนบั ชัว่ โมงความรูท างบัญชีฯ
ไดจำนวน 1 ชั่วโมงตอ 1 นิติบุคคลที่นำสงงบการเงินไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดทำโครงการเชือ่ มโยงเครือขายอินเทอรเน็ต เพือ่ ขยายโครงสราง
พืน้ ฐานของระบบ DBD e-Filing เพือ่ รองรับการนำสงงบการเงิน
รอบปบญ
ั ชี 2558 ของนิตบิ คุ คล กรมไดดำเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เครือขายอินเทอรเน็ต และการนำสงขอมูลใหสามารถรองรับ
การใหบริการนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
ณ ชวงเวลาที่มีการใชงานสูงสุดไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีก้ รมไดมอบรางวัลนวัตกรรม
เชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำสงงบการเงินผานทาง

•

•

•

•

•

DBD

Connect
อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) และขับเคลื่อนแนวทางใน
การเชือ่ มโยงระบบบัญชีกบั ระบบ DBD e-Filing ของบริษทั พัฒนา
ซอฟต แ วร (Software House) ในรู ป แบบ DBD Connect
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและบริษทั พัฒนาซอฟตแวร
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาโปรแกรมบัญชีใหสามารถรองรับการนำสงงบ
การเงินป 2558 ของนิติบุคคลซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลาและ
ลดความเสีย่ งในการกรอกงบการเงินผิดพลาดสำหรับการนำสงงบ
การเงินผานระบบบัญชีในรูปแบบ DBD Connect
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงขอเชิญชวนใหนิติบุคคล
นำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยขอแนะนำ
ใหนติ บิ คุ คลดาวนโหลดโปรแกรม XBRL in Excel เพือ่ กรอกขอมูล
งบการเงินและนำสงผานระบบ DBD e-Filing ซึง่ โปรแกรม XBRL
in Excel สามารถติดตัง้ โดยไมมคี า ใชจา ยและในการกรอกขอมูล
งบการเงินไมจำเปนตองเชือ่ มตออินเทอรเน็ต รวมทัง้ สามารถกรอก
ขอมูลงบการเงิน 2 ปเปรียบเทียบไดในหนาตางเดียวกันซึ่งมี
ความสะดวกในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงินไดทนั ที
ทั้งนี้กรมหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลรายงานทางการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทน่ ี ติ บิ คุ คลไดนำสงผานระบบนำสงงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จะเปนเครื่องมือสำคัญ
ในการตอบโจทยใหกบั ภาคธุรกิจ และชวยสงเสริมใหผปู ระกอบการ
เสริมสรางสมรรถนะและเพิม่ ขีดความสามารถในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจกาวสูการแขงขันในระดับสากลตอไป

ผูส นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี
สายดวน 1570 หรือ กองขอมูลธุรกิจ
โทร. 0 2547 4376-77, 0 2547 4390-91,
0 2547 4398, 098 830 4376
หรือ email: eﬁling.training@gmail.com
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รางวัลนวัตกรรม
การเชือ่ มโยงระบบบัญชี กับ DBD e-Filing
สำนักงานณรงคการบัญชีผูนำดาน e - Filing
จากประสบการณทส่ี ง่ั สมมาอยางยาวนานกวา 40 ป ทำให
สำนักงานณรงคการบัญชี เปนผูใ หบริการดานการจัดทำบัญชีและ
การจดทะเบียนทุกประเภททีไ่ ดรบั ความไววางใจจากลูกคาจำนวนมาก
โดยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอยางไมหยุดยัง้ เพือ่ ลูกคาคนพิเศษ
โดยเฉพาะการเปนผูน ำดานการพัฒนาระบบบัญชี DBD e- Filing
ทีช่ ว ยเพิม่ ความรวดเร็ว ความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล
บนฐานขอมูลเดียวทัง้ ประเทศ สามารถตอบโจทยลกู คายุคใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ จนไดรบั รางวัล “นวัตกรรมการเชือ่ มโยงระบบบัญชี
กับ ระบบการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสDBD e- Filing”
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาเนือ่ งในโอกาสครบรอบ93 ป เมือ่ เร็วๆ นี้
คุณณรงค คิ้วไพศาล ผูบริหารคนเกงแหงสำนักงาน
ณรงคการบัญชีมองวา DBD e- Filing จะเขามาเชื่อมโยงขอมูล
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงบการเงินไดอยางสมบูรณแบบ
กอนอืน่ ตองขอแสดงความยินดีทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการคาครบรอบ
93 ป ผมมองวาประโยชนของระบบ DBD e-Filing เปนประโยชน
เชิงบูรณาการในระยะยาว ทุกๆ กาวทีม่ กี ารพัฒนาดานเทคโนโลยี
ไมวา จะกาวเล็กหรือใหญ ผมเชือ่ วามันคือการไมหยุดนิง่ และยังตอง
มีการพัฒนาอีกมาก ยังตองทำอีกมากเพือ่ ใหสามารถตอ Jigsaw
ใหครบถวน หากการเชือ่ มโยงขอมูลดานธุรกิจทัง้ หมดทำไดสมบูรณ
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยราชการอืน่ ๆ รวมทัง้ ทุกๆ คน
จะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางงายดาย รวดเร็ว วิเคราะหไดเร็วยิง่ ขึน้
เมือ่ มีนโยบายระบบงบการเงินเดียวกันกับของกรมสรรพากร ผมวา
ประเทศไทยพัฒนาเรือ่ งความถูกตองและนาเชือ่ ถือของขอมูลดาน
การคาครั้งใหญ การกำหนดทิศทางและนโยบายของภาครัฐ
ในอนาคตจะตรงจุดตรงประเด็น ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ

“

”

ผูบริหารสำนักงานณรงคการบัญชียังกลาวตออีกวา
DBDe-Filing เปนระบบที่เขารอคอยมานาน เพราะจะชวย
เพิ่มศักยภาพในการทำงานไดดียิ่งขึ้น
เรื่องการยื่นงบผานระบบ Internet หรือระบบ DBD e-Filing
ผมรอมานานแลว โชคดีทท่ี า นอธิบดีผอ งพรรณใจตรงกับผม ทานเปน
คนมีวสิ ยั ทัศนกวางไกล ทำอะไรทำจริง ดวยความทีเ่ รามีลกู คาทัง้ ทีเ่ ปน
SMEs และลูกคาขนาดใหญในมืออยูจำนวนมาก ผมเลือกที่จะ
เอาเทคโนโลยีและฐานขอมูลที่มีความเสถียรมาชวยงานใหมาก

“
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การพัฒนาระบบ DBD e-Filing เปนเพียงแคสวนหนึ่งของสิ่งที่
ผมกำลังทำ ซึง่ เราไดประโยชนจากตรงนีม้ าก เนือ่ งจากทุกอยางรวม
เอาไวในฐานขอมูลเดียวกัน ผมคิดวาทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา
คงตองการเหมือนผมคือ ความรวดเร็ว ความถูกตอง ความสมบูรณ
ของขอมูลบนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั้งประเทศ

”

สำนักงานณรงคการบัญชีเปรียบเสมือนผูน ำทีอ่ ยูใ นวงการผูท ำบัญชี
มาอยางยาวนาน ไดสรางเทคโนโลยีระบบบัญชีเปนรายตนๆ ของ
ประเทศ เพื่อชวยสรางโอกาสและรายไดใหกับนักบัญชีรุนใหมที่
ตองการทำงานบัญชีในยามวางสรางรายไดเสริม
ระบบทีผ่ มสรางสามารถยกไปใชเปนสำนักงานบัญชียอ ยๆ ไดเลย
ผมคิดวาระบบนีจ้ ะชวยลดงานทีซ่ บั ซอนไดมาก บางคนหวัน่ ใจกับ
AEC ผมไมเลยนะ ผมมองวาเปนโอกาสทีผ่ มตองเตรียมรับและ
พัฒนา ดีใจทีม่ กี ารเปดกวางมากขึน้ ระบบนีจ้ ะยกระดับการทำงาน
ของสำนักงานบัญชีทง้ั หมด ลดขอผิดพลาด ยิง่ ตอนนีก้ รมสรรพากร
สนับสนุนระบบบัญชีเดียว และลูกคาทุกคนที่อยูกันมา ผมสราง
ระบบบัญชีเดียวมานานแลว รัฐออกนโยบายแบบนี้ เหมือนเรา
กำลังพัฒนาไปทางเดียวกัน และมีความภูมใิ จทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
ในครัง้ นี้ ทำใหวงการบัญชีกวางไกลยิง่ ขึน้ ทีต่ ง้ั ใจไวอยางแนนอน

“

”

คริสตอลซอฟท มุง สราง SmartBiz DBD Connect
การควารางวัลนวัตกรรมเชือ่ มโยงระบบบัญชีกบั ระบบนำสงงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในโอกาสครบรอบ 93 ป เมือ่ เร็วๆ นี้ ของ บริษทั คริสตอลซอฟท จำกัด
(มหาชน) ถือเปนการการันตีไดวา โปรแกรม SmartBiz DBD Connect
สามารถตอบโจทยการจัดทำงบการเงินของผูใ ชงานยุคใหมไดเปนอยางดี
คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ หัวหนาโครงการพัฒนาโปรแกรม
SmartBiz DBD Connect บริษทั คริสตอลซอฟท จำกัด (มหาชน)ได
สละเวลามาอธิบายถึงตัวโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ทีส่ ามารถ
เชือ่ มโยงขอมูลระบบบัญชีใหใชงานไดอยางงายดายและไมยงุ ยาก
โปรแกรม SmartBiz DBD Connect เปนโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาโดย
บริษทั ของเรา ตัวโปรแกรมสามารถเชือ่ มโยงขอมูลระบบบัญชีกบั
ระบบนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(DBD e-Filing) เปนโปรแกรมทีใ่ ชงานงายๆ เหมือนใช Excel ทัว่ ๆ ไป
ผูใชสามารถสรางงบ ปรับปรุงยอด และตรวจสอบความถูกตอง
กอนสงงบไดตง้ั แตขน้ั งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบอืน่ ๆ รวมถึง
หมายเหตุประกอบงบดวย พรอมกันนีย้ งั ไดขอ มูลทีต่ รงตาม Taxonomy
มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา อีกทัง้ ยังเปนโปรแกรมเดียว
จาก Software House ที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้

“

”

ทีพ่ เิ ศษคือโปรแกรม SmartBiz DBD Connect เปนโปรแกรม
แจกฟรีไมมวี นั หมดอายุ แถมยังติดตัง้ ไมยากไมจำกัดจำนวน ซึง่ เปนหนึง่
ในนโยบายดาน CSR ของบริษทั ทีต่ อ งการเปนสวนหนึง่ ในการสงเสริม
ใหธุรกิจ SMEs สามารถจัดทำและสงงบการเงินทาง e-Filing
ไดอยางงายดายและชวยยกระดับ SMEs ใหมรี ายงานทางการเงิน
ที่มีมาตรฐานระดับสากล เปนการวางรากฐานไปสูการเติบโต
ในอนาคตของ SMEs ไทย และทีส่ ำคัญ e-Filing ยังเปนขอมูลจำเปน
ที่ผูประกอบการตองมี เพื่อใหธนาคารใชประกอบการพิจารณา
ปลอยกูต ามกฎระเบียบใหมของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย
จากที่ไดนำตัวโปรแกรม SmartBiz DBD Connect V1.0 ไป
นำเสนอตอหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมตางๆ
ไดรบั ความสนใจเปนอยางมาก ดวยความทีเ่ ปนโปรแกรมแจกฟรี
ใชงานไดจริง จึงทำใหไดรบั การสนับสนุนทีจ่ ะนำไปเผยแพรใหกบั
ผูประกอบการไดรับทราบและนำไปใชงาน

“

”

ทิศทางในอนาคตของ SmartBiz DBD Connect นั้น
คุณเจษฎา บอกวาตัวโปรแกรมจะมีการพัฒนาทีค่ รบวงจรเต็มรูปแบบ
ปจจุบัน SmartBiz DBD Connect สามารถใชงานรวมกับ
โปรแกรม ERP อืน่ ๆ ของบริษทั ฯ ทุกตัว รวมถึงโปรแกรม SmartBiz
ทีเ่ ปนโปรแกรมแจกฟรีสำหรับ SMEs และผูป ระกอบการทัว่ ไปเชนกัน
ขณะนีเ้ รากำลังดำเนินการทำความรวมมือกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา
รวมถึง Software House ตางๆ เพือ่ ให SmartBiz DBD Connect
สามารถเชือ่ มตอไดฟรีกบั โปรแกรมบัญชีตวั อืน่ ๆ ทีเ่ ปน Software House
ของคนไทย ใหสง ขอมูลทางบัญชีเขาสู SmartBiz DBD Connect
ไดโดยไมคดิ คาใชจา ยใดๆ เพือ่ เพิม่ ชองทางทีห่ ลากหลายและสะดวกขึน้
ในการสงงบ e-Filing สำหรับผูใ ชงาน SmartBiz DBD Connect
และเราจะพัฒนาฟงกชน่ั การทำงานใหตอบสนองการใชงานสำหรับ
ผูประกอบการ ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี แบบครบวงจรใหเปน
Automatic เต็มรูปแบบเพื่อใหการทำงบการเงินเปนเรื่องงายๆ
และรวดเร็วสำหรับผูประกอบการทุกๆ ราย

“

”
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และก า วต อ ไปในอนาคต
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดงานครบรอบ 93 ป

แหงความภาคภูมใิ จ 93 ปทอ่ี ยูเ คียงขางและใหบริการผูป ระกอบ
ธุรกิจและประชาชนมาอยางตอเนื่อง โดยไดรับเกียรติจาก
นายวินิจฉัย แจมแจง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย
เปนประธานเปดงานเมือ่ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ ลานอเนก
ประสงค ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย

12

ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม การเปดตัวกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจอยางเปนทางการ ซึง่ เปนกฎหมายฉบับที่ 10
ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมฯ และจะมีผลบังคับใชใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึง่ กฎหมายดังกลาวจะสรางโอกาสครัง้ สำคัญ
ใหผูประกอบธุรกิจ โดยสามารถนำทรัพยสนิ ประเภทตางๆ ในธุรกิจ
มาใชเปนหลักประกันเพือ่ ประกอบการขอสินเชือ่ ชวยสรางความเชือ่ มัน่
ใหกบั สถาบันทางการเงินในการปลอยสินเชือ่ มากยิง่ ขึน้ สงผลดีตอ การ
เขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาธุรกิจให
เขมแข็งนั้นเปรียบเสมือนการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมน่ั คง ประเทศไทยมีธรุ กิจ SMEs กวารอยละ 70 หากธุรกิจเหลานี้
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได จะสงผลใหสามารถขยายธุรกิจและ
ดำเนินกิจการไดอยางเชื่อมั่น พรอมที่จะเปนพลังขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจของไทยเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง
การแสดงชุดยุคทองของแผนดินจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝายประถมรวมกับ
เจาหนาที่ DBD Band ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาซึง่ เปนการแสดง
ที่ผสมผสาน และรอยเรียงเรื่องราวใหเห็นถึงมุมมองความหมาย
ยุคทองของแผนดินซึง่ ถายทอดออกมาไดอยางสวยงาม และสราง
ความประทับใจใหแกผูที่มารวมงานเปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ในภาคบายยังมีการเสวนาหัวขอ "SMEsได
อะไรจากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” โดยไดรับเกียรติจาก
ผูเ ชีย่ วชาญและผูท รงคุณวุฒมิ าใหความรู สรางความเขาใจใหแก
ผูเขารวมงานประกอบดวย

1) นายชัยณรงค โชไชย ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
2) นายสงคราม สกุลพราหมณ ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ ธนาคารกรุงเทพ
3) นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิพาณิชย ผูอ ำนวยการสำนักอำนวยการ
ดานกฎหมาย คณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.)
ดำเนินการเสวนาโดย นายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมฯ
สำหรับกาวตอจากนีไ้ ป กรมฯ จะทำการปรับปรุงและพัฒนา
เพือ่ เปลีย่ นผานการใหบริการในรูปแบบเอกสารไปสูย คุ เทคโนโลยี
แบบไรสายทีจ่ ะเพิม่ ความรวดเร็วในการใหบริการทีท่ นั กับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ เพือ่ ใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะสรางนักรบ
ทางเศรษฐกิจและผลักดันเขาสูเ ศรษฐกิจแบบ Digital Economy
ซึง่ โครงการสำคัญๆ ทีจ่ ะผลักดันใหสำเร็จเปนรูปธรรมในเร็วๆ นี้ เชน
1. การจดทะเบี ย นนิ ต ิ บ ุ ค คลผ า นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Registration) มีเปาหมายเพือ่ ยกระดับการบริการภาครัฐ มุง สูก าร
ใหบริการแบบไรกระดาษ (Paperless) ชวยลดขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการติดตอราชการ และมุง ขับเคลือ่ นประเทศไทยใหเปนประเทศ
ที่งายตอการเริ่มตนธุรกิจ
2. การรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
มีเปาหมายเพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการรับงบการเงิน ลดการ
ติดตอราชการ เปนศูนยกลางการรับงบการเงินของประเทศ
(e-Filing Single Point) และสราง “คลังขอมูลงบการเงิน” เชือ่ มโยง
ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถนำไปเผยแพรไดรวดเร็ว ถูกตอง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
นับเปนโอกาสอันดีทก่ี า วตอไปของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จะไดสรางสรรคบริการที่ทันสมัยตอบโจทยผูใชบริการที่ตอง
การความรวดเร็ว งาย สะดวก มีฐานขอมูลที่แมนยำ เพื่อความ
กาวหนาของประเทศชาติสืบไป
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ประมวลภาพครบรอบ 93 ปกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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รายนามผูบริจาคเงินใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สมาคม

ภาครัฐ
1.กรมพัฒนาธุรกิจการคา และขาราชการ
2.กรมเจรจาการคาระหวางประเทศและขาราชการ
3.ธนาคารแหงประเทศไทย
4.สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
5.สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
6.องคการคลังสินคา
7.กรมการคาภายใน
8.กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
9.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
10.กรมทรัพยสินทางปญญา
11.ศูนยสง เสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
12.กรมการขนสงทางบก
13.กรมบัญชีกลาง
14.กรมสอบสวนคดีพิเศษ
15.สำนักงานขาวกรองแหงชาติ
16.กรมการทองเที่ยว
17.กรมการคาตางประเทศ
18.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
19.กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
20.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
21.เลขาธิการสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
22.สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
23.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
24.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
25.สำนักงานประกันสังคม
26.สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
27.กรมที่ดิน
28.เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

30,155
10,500
10,000
10,000
10,000
8,300
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1.500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

รวม 131,455

ภาคเอกชน
1.บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
3.บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
4.บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด
5.บริษัท ธนพิริยะ จำกัด
6.บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จำกัด
7.บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล จำกัด
8.สภาหอการคาแหงประเทศไทย
9.บริษัท เอ็ม แอนด เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
10.บริษัท เน็ทเวิรค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด
11.บริษัท แจมฟา เซฟมารท จำกัด
12.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด
14.บริษัท โกลเดน ชิพ ซัพพลาย จำกัด
15.บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จำกัด
16.บริษัท กันฉะ แฮปป ดริ้งค จำกัด
17.บริษัท รุงเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด
18.บริษัท เอ็มเอ็มพี คอรปอเรชั่น จำกัด
19.บริษัท อินโฟ แอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จำกัด
20.บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด
21.หางหุนสวนจำกัด บานสมถวิลดูแลผูสูงอายุ

30,000
10,000
10,000
7,500
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,000
1,000
500

รวม 100,300

1.สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
2.สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย
3.สมาคมประกันวินาศภัย
4.สมาคมประกันชีวิตไทย
5.สมาคมธุรกิจรับสรางบาน
6.สมาคมธุรกิจคลังสินคา ซโลและหองเย็น
7.สมาคมโรงแรมไทย
8.สมาคมชิปปงแหงประเทศไทย
9.สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย
10.สมาคมผูผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย

10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000

รวม 53,000

สถาบันการเงิน
1.ธนาคารไทยพาณิชย
2.ธนาคารออมสิน
3.ธนาคารธนชาต
4.ธนาคารกรุงเทพ
5.ธนาคารกสิกรไทย
6.ธนาคารกรุงไทย
7.ธนาคารไทยพาณิชย

20,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
3,000

รวม 58,000

บุคคลธรรมดา
1.คุณมณฑินี คิ้วไพศาล (สำนักงานณรงคการบัญชี)
2,คุณอรวรรณ เพชรสุวรรณ (กลต.)
3.คุณสุจินต จินดาศักดิ์ชัย (นายกสมาคมการคาไทยไหหลำ)
4.คุณณรงค รัตนานุกูล (เลขาธิการ ปปส.)
5.คุณพิริยา ธานีรณานนท
6.คุณสมชาติ ฉัตรชัยดำรง
7.คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล (กรมบังคับคดี)
8.คุณบุญนำ กุลรกัมพุสิร
9.คุณเกษสิริ ศิริภากรณ
10.คุณวรรณิภา รวมรังษี
11.คุณผานิต หลอตระกูล
12.คุณไมตรี ศิริเมธารักษ
13.คุณสุนทร สมถวนิช
รวม

500,000
10,000
5,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
500
500

532,000

สถาบันการศึกษา
คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2,000

ตููรับบริจาค
ตูรับบริจาค ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และกรมการคาตางประเทศ

63,245
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สรุปผลการจัดงาน Franchise Day 2016
ผานพนไปแลวสำหรับ งาน “Franchise Day 2016” ภายใต Theme งาน “เสนทางธุรกิจแฟรนไชสไทย” เพือ่ เปนตนแบบสำหรับ
การนำเสนอและเจรจาธุรกิจแฟรนไชสทม่ี ศี กั ยภาพและผูท ม่ี คี วามพรอมในการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดใหมกี ารเชือ่ มโยง
และเจรจาธุรกิจ ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดจดั ขึน้ ระหวางวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค
ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1. จำนวนธุรกิจแฟรนไชส ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 246 รายแบงเปน
กลุมตาง ๆ ดังนี้

กลุมกิจการ

จำนวน (ราย)

Franchise Go inter
Franchise Standard
Franchise B2B
ผูประกอบการ “Biz Club”
OTOP
SMEs
ธุรกิจธรรมาภิบาล
รานคาสงคาปลีกตนแบบ
หนวยงานพันธมิตร
ศูนยใหคำปรึกษา

20
30
40
116
10
9
2
1
15
3

รวม

16

246

2. การจำหนายสินคาและบริการ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย และจำหนายสินคาคุณภาพ แตราคามิตรภาพ
โดยมียอดขายรวม 4 วัน เปนเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,102,860 บาท

3. การเจรจาธุรกิจ มียอดการเจรจาซือ้ -ขายธุรกิจ รวม 461 ราย
สูงสุด 5 ลำดับแรกคือ

บริษัท
บริษัท ยากินิกึ ไจแอนทส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยโฮมฟูด จํากัด
หางหุนสวนจํากัดพินแคน
กิจการนินจาเฉากวยเตาหูนมสด
บริษัท โนตม นมสด จํากัด

ผูต ดิ ตอเจรจา ซือ้ - ขาย
ธุรุ กิจ (ราย)
160
40
38
37
34

สำหรับการเจรจาธุรกิจ พบวามีธรุ กิจแฟรนไชสทไ่ี ดรบั
ความสนใจและมีการเจรจาธุรกิจ จำนวน 26 ราย โดยธุรกิจ
ทีม่ จี ำนวนผูต ดิ ตอเจรจาธุรกิจมากทีส่ ดุ ในแตละวันคือ บริษทั
ยากินิกึ ไจแอนทส (ประเทศไทย) จำกัด โดยใชชื่อแบรนด
ไจแอนทส เปนธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟตปง ยาง โดยมีผสู นใจ
เจรจาธุรกิจเฉลี่ยวันละ 40 ราย
4. จำนวนผูเขารวมงาน ประมาณ 2,500 คน
5. การประเมินผลความพึงพอใจผูประกอบธุรกิจที่
เขารวมงาน โดยประเมินความพึงพอใจ 4 หัวขอ ไดแก การ
ประสานงานออกบูธ ลักษณะการจัดงาน สถานทีจ่ ดั งาน และ
ระยะเวลาจัดงาน พบวาผูป ระกอบธุรกิจมีความพึงพอใจมาก
เฉลี่ยรอยละ 88

17

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว า งประเทศ
(IFRS: International Financial Reporting Standards)
จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
(International Accounting Standards Board : IASB) ซึง่ ประกอบ
ดวยกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ากทุกทวีปทัว่ โลก ไดแก ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย-โอเชียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ รวมจำนวน 14 คน
โดยมีประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
คนปจจุบนั คือ มร.ฮันส ฮูเกอรวอรสท(Mr. Hans Hoogervorst)
รายงานทางการเงินถือเปนหัวใจสำคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนจากทั่วโลก ซึ่งใหความสนใจในบทวิเคราะห
งบการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการที่
ตองการเขารวมลงทุน โดย “รายงานทางการเงินทีด่ ”ี ตองมีรปู แบบ
ทีอ่ า นและเขาใจไดงา ย มีความโปรงใส นาเชือ่ ถือ สามารถสะทอน
รายการทางธุรกรรมตางๆ ไมวา จะเปนรายการซือ้ - ขายในแตละวัน
หรือธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหมๆทีส่ ำคัญตองมีรปู แบบตรงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ เพือ่ เปนขอมูลใหนกั ลงทุน
ใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในกิจการนั้นๆ โดยเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดรว มกับ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีร ะหวางประเทศ (IASB)
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เพือ่ แถลงทิศทางของประเทศไทยทีจ่ ะกาวสูม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสากลอยางเต็มรูปแบบ ซึง่ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS International Financial
Reporting Standards) ที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกันกวา 140
ประเทศทั่วโลก

ในโอกาสนี้ มร.ฮันสฮเู กอรวอรสท (Mr. Hans Hoogervorst)
ประธานกรรมการมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IASB Chairman)
ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเขารวมงานแถลงขาวดวย
ไดกลาวแสดงความยินดีและใหการสนับสนุนประเทศไทยในการกาว
สูม าตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) และชืน่ ชม
รายงานทางการเงินของประเทศไทยทีม่ มี าตรฐานเทียบเทามาตรฐาน
รายงานทางการเงินสากล ซึ่งจะชวยใหประเทศไทยเปนประเทศ
ทีโ่ ดดเดนนาลงทุนในลำดับตนๆ ของภูมภิ าคเอเชียแตการเปลีย่ นแปลง
ของ IFRS จะมีขน้ึ ทุกป เพือ่ ใหสอดคลองกับธุรกรรมใหมๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในแตละป สงผลใหงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามขอกำหนดใหม
อาจเปลี่ยนไป โดยจะแสดงขอมูลฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของกิจการทีแ่ ทจริงสามารถสะทอนถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมไดอยางชัดเจน
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ไดผลักดันใหมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ เขากับระบบการนำสงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ DBD e-Filing ซึง่ จะทำใหนกั ลงทุนสามารถ
นำขอมูลงบการเงินทีไ่ ดมาตรฐานไปทำการวิเคราะหและประเมิน
ทิศทางแนวโนมของธุรกิจไดทนั ที นับเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหไดเปรียบคูแขงขันแบบทวีคูณซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ
ของโลกธุรกิจในปจจุบันที่ตองการขอมูลดานตางๆ อยางรวดเร็ว
และสามารถนำไปใชงานไดอยางทันทวงที ถือเปนการยกระดับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยใหมคี วามนาเชือ่ ถือ

ชวยสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนจากตางชาติตัดสินใจเขามา
ลงทุนไดงา ยขึน้ อันจะสงผลใหไทยเปนประเทศทีน่ า เขามาลงทุน
ประกอบธุรกิจ สงผลดีตอ การเปดเสรีทางการคา ทำใหเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศเติบโตไปขางหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ รวมกับ IFRS Foundation สำนักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดประชุมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ (Thailand IFRS Conference 2016)
ณ โรงแรมโซฟเทล กรุงเทพ สุขมุ วิท ซึง่ เปนครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทย
ไดรบั มอบหมายใหเปนเจาภาพและเปนโอกาสอันดีทผ่ี ทู อ่ี ยูใ นแวดวง
ธุรกิจการบัญชีและการศึกษา จะไดทราบถึงทิศทางและแผนการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต
ตลอดจนทราบถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสูหลักการมาตรฐานสากล
และการเตรี ย มความพร อ ม โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก มร.ฮั น ส
ฮูเกอรวอรสท ประธานกรรมการมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ
(IASB Chairman) และ IASB Member เชน นายประสัณห เชือ้ พานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ นายรพี สุจริตกุ
เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. และผูท รงคุณวุฒจิ ากภาคธุรกิจชัน้ นำ
ของประเทศ เขารวมเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางวิชาการ
ตลอดจนประเด็นทางดานบัญชีในการปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
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e-Learning ชองทางการเรียนรู
สูความสำเร็จทางธุรกิจ
ปจจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีดา นตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางดานการสือ่ สาร
เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง สงผลใหเกิดการนำเทคโนโลยีตา ง ๆ
เหลานีเ้ ขามาประยุกตใชในการจัดการการศึกษา เพือ่ ใหการศึกษา
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ รองรับ
การพัฒนาและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การใช
e-Learning นับเปนอีกหนึ่งชองทางที่จะชวยเพิ่มศักยภาพดาน
การเรียนการสอน โดยใชวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนรู
การเรียนรูแ บบออนไลน หรือ e-Learning เปนการศึกษา
เรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูด ว ยตนเอง ผูเ รียนจะไดเรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนือ้ หาของบทเรียน
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ
จะถูกสงไปยังผูเ รียนผาน Web Browser โดยผูเ รียน ผูส อน สามารถ
ติดตอ ปรึกษา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสาร
ทีท่ นั สมัย เชน e-mail, webboard, chat การเรียนผาน e-Learning
จึงเปนการเรียนสำหรับทุกคน เนือ่ งจากสามารถเรียนไดทกุ เวลา
และทุกสถานที่
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและ
ความสำคัญของ e-Learning จึงไดนำมาเปนชองทางในการให
ความรูแ ละสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกผปู ระกอบธุรกิจ โดยเปด
ใหบริการ e-Learning เพือ่ เพิม่ ชองทางการเรียนรูเ กีย่ วกับการประกอบ
ธุรกิจอยางครบวงจรดวยตนเองไดทกุ ที่ ทุกเวลา ผานทางเว็บไซต
www.dbdacademy.com พรอม Update องคความรูใหมๆ
อยางตอเนือ่ งทาง VDO on Demand เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็ง
และเพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขันใหผปู ระกอบธุรกิจ SMEs

ในป 2559 กรมฯ มีเปาหมายในการสรางผูป ระกอบธุรกิจ
รุน ใหม โดยเฉพาะ SMEs ซึง่ ถือเปนฐานรากสำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเสริมสรางองคความรูเ กีย่ วกับการทำธุรกิจ
อยางครบวงจร ทั้งองคความรูดานการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย
วิเคราะหแหลงเงินทุนทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ เขาใจหลักบัญชีทางธุรกิจ
มองเห็นโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลนและออฟไลน และ
สรางความตระหนักในการประกอบธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
ผานชองทางการเรียน การสอนออนไลนดวยระบบ e-Learning
ทีท่ นั สมัยผานอุปกรณเครือ่ งคอมพิวเตอร Smart Phone และ Tablet
ทาง www.dbdacademy.com ซึง่ เปนศูนยกลางองคความรูด า น
การประกอบธุรกิจอยางครบวงจร โดยมีหลักสูตรพืน้ ฐานทีจ่ ำเปน
ตอการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ
ดานการตลาด ดานการเงิน ดานบัญชี และดานธรรมาภิบาลธุรกิจ
จำนวน 8 หลักสูตรรวม 24 หัวขอวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรเริ่มตนธุรกิจแบบมืออาชีพ
2. หลักสูตรเริ่มตนธุรกิจแฟรนไชส
3. หลักสูตรพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
4. หลักสูตรพัฒนากลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
5. หลักสูตรบัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
6. หลักสูตรบัญชีสำหรับนักบัญชี
(สามารถนับชั่วโมง CPD ได)
7. หลักสูตรการประกอบธุรกิจยุคการคาเสรี
8. หลักสูตรภาษาธุรกิจตางประเทศ

ซึ ่ ง ผู  ป ระกอบธุ ร กิจ จะไดร ับองคค วามรูใ หมๆ ผา น
VDO on Demand เพิ่มเติมไดตลอดเวลา ทำใหเกิดการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนือ่ ง พรอมรองรับสถานการณทางเศรษฐกิจรูปแบบ
การทำธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไดอยางมีประสิทธิภาพผูป ระกอบการ
และผูสนใจสามารถสมัครเรียนผาน www.dbdacademy.com
ไดแลวตั้งแตบัดนี้ – 15 สิงหาคม 2559 โดยไมเสียคาใชจาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กองพัฒนาผูประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
โทร. 0 2547 5962
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ผูบังคับหลักประกัน
อาชีพใหมในวงการธุรกิจ
ผูบังคับหลักประกันคือใคร
กิจการเปนหนึง่ ในทรัพยสนิ ทีม่ มี ลู คาทางเศรษฐกิจทีก่ ฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจกำหนดใหนำมาใชเปนหลักประกันทางธุรกิจได
นอกเหนือจากทรัพยสนิ ประเภทอืน่ ซึง่ ไดแก สิทธิเรียกรอง บัญชี
เงินฝากในธนาคาร สินคาคงคลัง วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา
เครือ่ งจักร อุปกรณในการประกอบอาชีพ อสังหาริมทรัพย ทรัพยสนิ
ทางปญญา เชน เครื่องหมายการคาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน
ในกรณีทน่ี ำ “กิจการ” มาเปนหลักประกันทางธุรกิจกฎหมาย
ไดกำหนดใหตอ งมี คนกลาง เรียกวา "ผูบ งั คับหลักประกัน" ซึง่ ได
รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมี
ลักษณะตองหามตามทีก่ ฎหมายกำหนดไวเปนผูเ ขามาทำหนาที่
บังคับหลักประกัน ดังนัน้ ผูบ งั คับหลักประกันจึงหมายถึง บุคคล
คนเดียวหรือหลายคนซึ่งผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน
ตกลงกันใหเปนผูบ งั คับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
กรณีที่นำกิจการมาเปนหลักประกัน ทั้งนี้ ผูบังคับหลักประกัน
ตองใหความยินยอมทีจ่ ะเปนผูบ งั คับหลักประกันในกิจการทีน่ ำมา
เปนหลักประกันทางธุรกิจผูบังคับหลักประกันในกิจการที่นำมา
เปนหลักประกันทางธุรกิจ

ผูบังคับหลักประกันมีบทบาทและ
อำนาจหนาที่อยางไร
ผูบังคับหลักประกัน ตองทำหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบังคับหลักประกัน ไดแก การไตสวนขอเท็จจริงเมือ่ มีเหตุบงั คับ
หลักประกัน การกำหนดเงินประกัน การวินจิ ฉัยเหตุบงั คับหลักประกัน
นอกจากนีย้ งั ตองทำหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของกับกิจการทัง้ การบำรุงรักษา
จัดการและดำเนินการจนกวาจะจำหนายกิจการได การตรวจสอบ
และประเมินราคากิจการ การกำหนดวิธกี ารจำหนายและดำเนินการ
จำหนายกิจการ รวมทัง้ การจัดสรรเงินทีไ่ ดจากการจำหนายกิจการ
ใหแกบุคคลที่เกี่ยวของตามกฎหมาย
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ผูบังคับหลักประกันจะตองมี
คุณสมบัติอยางไร
ดวยอำนาจหนาทีข่ องผูบ งั คับหลักประกันดังทีไ่ ดกลาวมาแลว
กฎหมายกำหนดใหบคุ คลผูซ ง่ึ จะเปนผูบ งั คับหลักประกันไดจงึ ตอง
เปนผูท ม่ี คี วามรู ความเชีย่ วชาญและมีประสบการณในดานกฎหมาย
บัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจหรือการประเมินราคาทรัพยสนิ
อีกทั้งตองมีความเปนกลางเปนอิสระ และเปดเผยขอเท็จจริงที่
อาจเปนเหตุอนั ควรสงสัยในความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ของตน นอกจากนีก้ ระทรวงพาณิชยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑการเปนผูบังคับหลักประกัน
กำหนดใหผทู จ่ี ะเปนผูบ งั คับหลักประกันกอนยืน่ คำขอรับใบอนุญาต
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะตองผานการอบรมกฎหมายวาดวย
หลักประกันทางธุรกิจและจรรยาบรรณผูบ งั คับหลักประกันเพือ่ ให
ทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมาย บทบาท อำนาจหนาทีข่ องผูบ งั คับ
หลักประกัน และแนวทางการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละจิตสำนึกของผูบ งั คับ
หลักประกัน เพือ่ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายคือ ปฏิบตั ิ
หนาที่ดวยความเปนอิสระเปนกลาง และสุจริต

ผูบ งั คับหลักประกันจะตอง
ไมมลี กั ษณะตองหามตามทีก่ ฎหมายกำหนดอยางไร
1. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต เปนบุคคลลมละลาย
หรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายมาแลวไมถึง 5 ป
2. เคยไดรบั โทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ใหจำคุกในความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพย หรือความผิดตามมาตรา 89
หรืมาตรา 90
3. เคยเปนกรรมการ ผูจ ดั การ หรือบุคคลผูม อี ำนาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต เวนแตไดรบั ยกเวน
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

บุคคลใดบางทีส่ ามารถขอรับใบอนุญาต
เปนผูบ งั คับหลักประกันได
บุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดนน้ั จะตองเปนผูท ม่ี คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณอยางหนึ่งอยางใด ไดแก
1. ผูประกอบวิชาชีพทนายความ หรือผูประกอบวิชาชีพ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต ทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตตอเนือ่ งกันไมนอ ยกวา 3 ป
2. ผูท ท่ี ำหนาทีเ่ กีย่ วของกับการบังคับหลักประกันทีไ่ ดรบั
อนุญาตหรือขึน้ ทะเบียนตอเนือ่ งกันไมนอ ยกวา 3 ปจากหนวยงาน
ของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ อาทิ อนุญาโตตุลาการ
(ขึน้ ทะเบียนโดยสำนักงานศาลยุตธิ รรม) ผูเ ชีย่ วชาญศาล (ดานการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน) ผูประเมินหลัก ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ
ผูทำแผน ผูบริหารแผนป

4. เปนกรรมการ ผูจ ดั การ หรือ บุคคล
ผูมีอำนาจในการจัดการของผูให
หลักประกันหรือผูรับหลักประกัน
5. เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือ
ผูจ ดั การตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายอื่น

6. เปนขาราชการการเมือง ผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง หรือผูดำรง
ตำแหนงในพรรคการเมือง

7. เปนขาราชการที่มีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
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“ เมื่อมีโอกาสและงานใหทำ

จะเต็มใจโดยไมมีขอแมหรือเงื่อนไข
จะมุงทำงานใหประสบผลสำเร็จดวย
ความขยัน เอาใจใส และซื่อสัตยสุจริต”
นายสมบุญ โมจนกุล
ผูอำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ

ขาราชการพลเรือน
เริม่ รับราชการครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2534 ในตำแหนง เจาหนาทีว่ เิ คราะหงานทะเบียนการคา 3 ซึง่ มีหนาทีพ่ จิ ารณา
รับจดทะเบียนพาณิชย หางหุน สวนบริษทั และบริษทั มหาชนจำกัด ในป 2544 ไดยา ยไปปฏิบตั หิ นาทีห่ วั หนาสำนักงานทะเบียนการคา
ในสวนภูมภิ าค (โดยในป 2545 ไดมกี ารปฏิรปู ราชการเปลีย่ นชือ่ เปน “สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด” เพือ่ ใหสอดคลองกับการที่
กรมเปลี่ยนชื่อเปน “กรมพัฒนาธุรกิจการคา”) จนกระทั่งในป 2552 จึงไดกลับมาปฏิบัติราชการในสวนกลางที่ กองทะเบียนธุรกิจ
จนกระทั่งปจจุบัน
ในตลอดระยะเวลาการทำงาน จะตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสำเร็จ รับผิดชอบตอผลงานนั้นๆ โดยจะดำรงตนตั้งมั่นอยูใน
ศีลธรรมปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได ใหบริการตอประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว
มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหคุมคา ไมมีผลประโยชนซับซอน ไมคอรัปชั่น จะใหความ
รวมมือและชวยเหลือผูอื่นในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีโอกาสดวยความเต็มใจ
การไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2558 ถือวา เปนรางวัลแหงเกียรติยศครั้งหนึ่งในชีวิต อันนำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจเปนการสรางขวัญกำลังใจที่มุงตั้งใจอยางเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับการไดรับรางวัล
อันทรงเกียรติในครัง้ นี้ ขอขอบคุณ ผูร ว มงานทุกคนทีท่ ำใหงานทีป่ ฏิบตั ไิ ปสูผ ลสำเร็จดวยดี ขอขอบคุณผูบ งั คับบัญชาทุกทานทีใ่ หโอกาส
ในการทำงานจนไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
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“ มุงมั่นทำงาน

ใชชีวิตอยางมีคุณคา
ทำเวลาที่เหลือใหมีประโยชน ”

นางกัลญา ชนงาม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดีเดน ประจำป 2558
ดิฉนั เริม่ เขารับราชการเมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2527 ในตำแหนงเจาหนาทีพ่ มิ พดดี ในชีวติ ราชการทีผ่ า นมากวา 30 ป ไดมกี ารปรับเปลีย่ น
การปฏิบตั งิ านหรือยายงาน ถึง 8 ครัง้ และในแตละครัง้ ก็จะไดรบั ความไววางใจจากผูบ ริหารใหไปปฏิบตั งิ าน โดยเริม่ แรกจากงานดานการจัดเก็บ
ทะเบียนแฟมเครือ่ งหมายการคา ดวยระบบงานคอมพิวเตอร (DBAS) เปนการใชระบบงานคอมพิวเตอรรนุ แรกของหนวยงาน และเมือ่
งานเครือ่ งหมายการคาตัง้ เปนกรมทรัพยสนิ ทางปญญา จึงยายมาปฏิบตั งิ านการบริการขอมูลใหบริการตรวจคนเอกสาร และเมือ่ กรมฯ
ไดจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนสาขาแหงแรก (พหลโยธิน) ก็ไดยายไปปฏิบัติงานที่นั่นในการจัดทำหนังสือรับรองทางทะเบียน
และการบริการเอกสารทางทะเบียน อยูป ระมาณ 5 ป ก็ไดปรับยายงานอีกครัง้ โดยครัง้ นีย้ า ยขามกองมาปฏิบตั งิ านทีฝ่ า ยรายได กองคลัง
และก็ไดมโี อกาสเขารวมปฏิบตั งิ านดานการเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (Re-engineering) ในการปรับปรุงการดานการจดทะเบียน
เปนครัง้ แรกดวย
เมือ่ กรมฯ ไดยา ยหนวยงานสวนกลางจากปากคลองตลาดมาอยูท ส่ี นามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ก็ไดยา ยงานอีกครัง้ โดยไดยา ยกลับมา
ปฏิบตั งิ านทีก่ องขอมูลธุรกิจ สวนประมวลผลและวิเคราะหขอ มูล เปนการปรับเปลีย่ นการปฏิบตั งิ านทีต่ อ งปรับตัวเปนอยางมาก แตเมือ่
ไดรบั ความไววางใจและความรวมมือรวมใจของเพือ่ นรวมงาน จึงสามารถปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี แตชวี ติ ยังไมหยุดนิง่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ในหลาย ๆ ดาน ก็ไดยา ยงานอีกโดยไปปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนนายทะเบียนดานการออกหนังสือรับรองอีกครัง้ คิดวาจะไดหยุดสักที แตหนวยงาน
ก็ไดมกี ารปรับปรุงงานดานการออกหนังสือรับรองอีกครัง้ ในระบบ e-Service ก็ไดรบั ความไววางใจอีกเหมือนเชนเคย ตองปรับยายงานมา
ปฏิบตั งิ านการออกหนังสือรับรองผานทาง Internet คิดวาคงจะไดอยูต รงนีแ้ ลวละ แตกต็ อ งยายอีกครัง้ โดยผูบ ริหารขอใหมาชวยงานในตำแหนง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป ของสำนักขอมูลธุรกิจ ก็คดิ ในใจวาคงจะไดเกษียณตรงนีล้ ะ (แตแลวดวยเหตุใดก็ตอ งยายอีกครัง้ ) คงเปนเพราะ
ไดรบั ความไววางใจ ก็ไดกลับมานัง่ ทีก่ องคลัง อีกครัง้ แตในครัง้ นีร้ สู กึ วามีภาระทีห่ นักมากขึน้ เพราะตองมาชวยดูแลอาคารและสถานที่
ของกรมฯทั้ง 17 ชั้น ตองเดินสำรวจและซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี แตเมื่อไดรับหนาที่แลวก็ตองปฏิบัติใหดีที่สุดเทาที่จะทำได
ในแตละงานทีผ่ า นมามีความตัง้ ใจและทุม เทกับงานมาตลอด ถึงแมวา บางครัง้ จะพบกับอุปสรรคทีห่ นักหนา แตกผ็ า นพนมาไดดว ยดี
เพราะคิดวาถาเราทำดีแลว ถึงจะถูกกลั่นแกลงเพียงใดก็จะผานพนได เคยคิดที่จะลาออกจากราชการอยูเหมือนกัน แตดวยหนาที่และ
ความรับผิดชอบและคิดวาเราเปนขาของแผนดิน เราทำเพื่อประโยชนของทางราชการและแผนดิน ทำไมเราตองไปสนใจกับคำคนที่
พูดไมดีกับเราดวย เราจึงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เต็มใจใหความชวยเหลือ เสียสละ อดทน
ใหความเปนธรรมและเสมอภาค เพือ่ ทำใหผูรับบริการและผูใกลชิดเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
การทีไ่ ดรบั คัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจำป 2558 สรางความภาคภูมใิ จและเปนรางวัลอันสูงสุดในชีวติ ราชการเปนอยางยิง่
และในหนวยงาน ขาพเจาคิดวายังมีขา ราชการทีพ่ รอมจะตัง้ ใจปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนอยางเต็มความสามารถและสมควรทีจ่ ะไดรบั รางวัลดังกลาว
อีกหลายทาน เพียงทานอยาทอแท จึงขอเปนกำลังใจใหเพื่อนขาราชการทุกคนดวยคะ

25

นางสาวปทมาวดี บุญโญภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกฎหมาย

นางวิภา หมดภัย

นางรุจิรา พฤกษผา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม

นายชาตรี สุรวิริยาการ

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองขอมูลธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองทะเบียนธุรกิจ

นายไพร ประหลาดเนตร

นางสาวพัชรี ภักดีนฤุ ทธิ์

นิติกรชำนาญการ
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
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นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองพัฒนาผูประกอบธุรกิจ

นางสาววาลิกา อภยะศิริ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นางพรทิพย สังขศรีแกว

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางนุชญา โมจนกุล

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ
กองธุรกิจการคาภูมิภาค

นางสาวรัญศิกานต งามบุษบงโสภา นางสาวดารณี พรสัมฤทธิสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นางสาววันเพ็ญ ทองประเสริฐ

นางสาวจิราพร แกวสละ

นางสาวดาวประกาย กาแผ

นางสาวอภิญญา หยกหิรณ
ั ย

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กลุมตรวจสอบภายใน

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

เจาพนักงานการพาณิชยชำนาญงาน
กองทะเบียนธุรกิจ

นางปรานอม แสงไทร

นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางสาวฐิตมิ า ศรีแสงทอง
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นางลดาวัลย ตัง้ วิพฒ
ั นพงค
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

นายสุวิทย เมษินทรีย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
ประชุมหารือการแกไขปญหานอมินีกลุมธุรกิจคาสง
คาปลีก ธุรกิจทองเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ระหวางวัน
อาทิตยที่ 13 – วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการประชุม
"แนวทางการขับเคลื่อนการจัดอันดับความยาก-งาย
ในการประกอบธุรกิจ" ณ หองมวงเทพรัตน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

นายสาโรจน สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการ
ประชุมสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศผานระบบ
VDO Conference ครั้งที่ 2/2559 ณ หองมวงเทพรัตน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานการประชุมคณะ
กรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ครั้งที่
3/2559 ณ หองมวงเทพรัตน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏสกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการ
ประชุ ม คณะทำงานจั ด ทำหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
สมาคมการคาดีเดน ประจำป 2559 ณ หองมวงสาหรี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

นายสำรวย แดงดวง
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหการตอนรับ
เจาหนาที่ของ Department of Registration and
Management จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเขาศึกษาดูงาน ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมชัน้ 16 เมือ่ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
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ขอเชิญนิติบุคคลยื่นงบการเงิน ประจำป 2559
ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
หากยังไมพรอมสง DBD e-Filing สามารถ
นำสงงบการเงินดวยตนเองไดที่
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ)
- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาทุกสาขาทั่วประเทศ
- สงทางพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณียไทย
ภายใน 31 พฤษภาคม 2559
และตองยืน่ ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) อีกครัง้
ภายใน 30 มิถุนายน 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร สายดวน 1570
หรือ 0 2547 4376-77, 0 2547 4390-91

