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ตนสายปลายทางธุรกิจ

www.dbd.go.th
สายดวน 1570

การนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
¾ÃŒÍÁ 100%

งบกำไร-ขาดทุนป 2558

สรุปรายไดป 2558

งบการเงินป 2557
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 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบัญชี ประเภทท่ัวไป แก นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2559
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ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

93 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และกาวตอไปในอนาคต

e-Learning ชองทางการเรียนรู
สูความสำเร็จทางธุรกิจ 

ผูบังคับหลักประกัน
อาชีพใหมในวงการธุรกิจ

ขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจำป 2558

สรุปผลการจัดงาน
Franchise Day 2016

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ

DBD e-Filing รูปแบบใหมของการใหบริการ
นำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส

รางวัลนวัตกรรม
การเช่ือมโยงระบบบัญชี กับ DBD e-Filing

27
ภาพกิจกรรม
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
          นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา เปนนักคิด
นักพัฒนา และเปนบุคคลสำคัญท่ีมีบทบาท
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย
ไปสูมาตรฐานสากล โดยรวมกับหลายองคกร
เชน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
กรมสรรพากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
สภาหอการคาไทย ซึ ่งการพัฒนานั ้น
กอประโยชนแกวิชาชีพ แกสังคมเปน
อเนกประการ นอกจากน้ียังไดใชประสบการณ
และความรอบรูในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ
บัญชีถายทอดสูวงการศึกษาโดยเปนอาจารย
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน
เปนวิทยากรใหแกภาครัฐและภาคธุรกิจ
เปนที่ยอมรับจากองคกรในวิชาชีพบัญชี
ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
แมโดยหนาท่ีราชการไมไดอยูในสายท่ีใช
วิชาชีพบัญชีโดยตรงแตโดยพื้นฐานทาง
การศึกษาในวิชาชีพบัญชี มีวิสัยทัศนกวางไกล
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ จึง
มีสวนสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
อาทิ จัดทำกฎหมาย หลักเกณฑและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของของพระราชบัญญัติการบัญชี
ปพุทธศักราช 2543 และพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี ปพุทธศักราช 2547 ซ่ึงมีผล
บังคับใชจนถึงปจจุบัน มีสวนสำคัญท่ีชวย
ผลักดันใหสำนักงานบัญชีเขาสู เกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ ปจจุบันมีสำนักงานบัญชี
ท่ีผานเกณฑและไดรับรองใหเปนสำนักงาน
บัญชีคุณภาพมากกวา 100 แหงท่ัวประเทศ
เปนผูผลักดันใหนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย
อำนวยความสะดวกแกผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและผูประกอบการ เพ่ือลดเวลาและ
ขั้นตอน สามารถนำขอมูลมาประมวลผล
ไดรวดเร็วและทันเวลา เชน

• ระบบแจงขอมูลการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพบัญชี (Continuing Professional
Education : CPD)

• ระบบ e-Accountant เพื่อแจงขอมูล /
เปล่ียนแปลง / แกไขรายการของผูทำบัญชี
ผานออนไลน โดยบูรณาการกับระบบสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับผูทำ
บัญชีกวา 50,000 รายทั่วประเทศ 

• ระบบการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(DBD e-Filing) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการนำสงงบการเงินของนิติบุคคลกวา 
600,000 รายท่ัวประเทศ ชวยลดเวลาและ
คาใชจายใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากน้ี ยังเปนผูริเร่ิมดำเนินโครงการที
สำคัญ เพ่ือเสริมสรางความสามารถใหแก
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน

• สรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม (Young and
Smart Accountants) โดยมุงสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษากอนสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานบัญชี เพ่ือใหเปนนักบัญชี
คุณภาพ เนนความรูเชิงวิชาชีพ และการปฏิบัติ
ในลักษณะสถานการณจำลอง เพ่ีอใหเกิด
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงกอนที่จะ
สำเร็จการศึกษาไปเปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพ
ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ท้ังภาครัฐ และเอกชนเขารวม
โครงการมากกวา 50 สถาบัน

• สรางตนกลาสำนักงานบัญชีคุณภาพ
โดยใหสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเขารวม
อบรม บมเพาะ เสริมสรางองคความรู
แบบครบวงจรเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีใหมีมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพ รองรับการเปล่ียนแปลง
ทางวิชาชีพบัญชีและการแขงขันท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต

         ดวยคุณูปการที่มีตอภาครัฐและ
ภาคธุรกิจดานวิชาชีพบัญชี  สภามหาวิทยาลัย
ศรีปทุมจึงมีมติเปนเอกฉันท มอบปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบัญชีประเภทท่ัวไปใหแก
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ 
เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป 
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 ในฐานะท่ีเปนคนไทย การมีโอกาสใชสติปญญา แรงกาย
แรงใจรับใชประเทศชาติ สังคม วิชาชีพ และผูดอยโอกาส เปนคุณคา
อยางมหาศาลท่ีไดเกิดมา และรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมเชิดชูเกียรติประวัติปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ซึ่งเปนกำลังใจที่จะอุทิศตนมุงมั่นและตั้งใจทำงาน
อยางเต็มความสามารถตลอดไป และในโอกาสน้ีขอมอบความ
ภาคภูมิใจใหกับขาราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยท่ีไดรวมมือรวมใจในการทำงาน จนเปนท่ีประจักษของ
มหาวิทยาลัยดวย

ความภาคภูมิใจ

“ตองหมั่นเรียนรูในสิ่งใหม มีวินัย
มองโลกในแงบวก มีความเมตตา
แบงปน และมีคุณธรรม ”
ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

แนวความคิดในการดำเนินชีวิต

             ตองหมั่นเรียนรูในสิ่งใหม มีวินัย มองโลกในแงบวก
มีความเมตตา แบงปน และมีคุณธรรมการลดความเส่ียงของงาน
คือการรับฟงความเห็นผูอ่ืน พยายามทำเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย
ไมลาชา งานจะเกิดประโยชนอยางมหาศาลและสัมฤทธิ์ผล
อยางย่ิงใหญ ตองบูรณาการและประสานงานกับหลายภาคสวน
การทำงานและการเปนผูนำตองกลาคิดและทำ หากเปนเรื่อง
ถูกตองโดยเฉพาะเร่ืองท่ียากหรือทาทาย บางคร้ังอาจถูกตอตาน
หรือตำหนิตองไมยอทอตออุปสรรค ผลงานคือการแกไขปญหา
และการสรางสรรคงานอยางตอเน่ืองท่ีมีความทันสมัยเทียบเคียง
ระดับสากลและงานหนาบานจะสำเร็จไดอยางงดงามตองใหความ
สำคัญกับงานหลังบานดวย
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ชื่อ-สกุล นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ

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.) รุนท่ี 21 (พ.ศ.2551)

ผลงานดานอื่น - ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. 2528

 - ศิษยเกาดีเดนพระหฤทัยภาครัฐ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ประจำป 2549

 - ศิษยเกาดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2551

ประวัติ
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
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            กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงาน
หลักที่มีหนาที่ในการรับงบการเงินของนิติบุคคล โดยนิติบุคคล
ท่ีมีหนาท่ีนำสงงบการเงิน ไดแก หางหุนสวนจดทะเบียนท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ
ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการคา และหอการคา
ซ่ึงธุรกิจเหลาน้ีกฎหมายกำหนดใหตองนำสงงบการเงิน หากไมนำสง
ถือวามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับท้ังผูมีหนาท่ีจัดทำบัญชี
คือ นิติบุคคล และผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (เชน
กรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯ) ท่ีผานมานิติบุคคลจะนำสงงบ
การเงินใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy)
โดยกรมจะทำการแปลงใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารภาพ (Image) และปอนขอมูล (Re-Key)
เพ่ือนำขอมูลไปประมวลผลและเผยแพรใหบริการขอมูลงบการเงินแก
ประชาชนและผูสนใจท่ัวไป  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2559 ประเทศไทย
มีนิติบุคคลท้ังส้ิน 1,301,770 ราย มีสถานะดำเนินกิจการอยูจำนวน
621,692 ราย กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดพัฒนาชองทางการนำสง
งบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
นิติบุคคลดังกลาวในการนำสงงบการเงินผานระบบใหบริการนำสงงบ
การเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยการประยุกต
ใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Report language)
ท่ีเปนมาตรฐานสากลมาสนับสนุน การใหบริการนำสงงบการเงิน
ถือเปนนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหมท่ีนำมาใหบริการเปน
คร้ังแรกของประเทศไทย

เปนลำดับท่ี 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร และเปน
ลำดับที่ 22 ของโลก เปนการขับเคลื่อนกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ภายใตนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
อยางแทจริงซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยใหนักวิเคราะห (Analyst)
นักลงทุน (Investor) และหนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูล
งบการเงินจากระบบ DBD e-Filing มาวิเคราะหไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ในสวนของกรมฯ สามารถนำขอมูลไปใช ในการวิเคราะห
ไดทันที ซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือสำคัญในการสงเสริมใหผูประกอบการ
ไทยมีศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับตางชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
           กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จึงเปนหนวยงาน
รายแรกของประเทศไทย ท่ีสามารถใหนิติบุคคลนำสงงบการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงถือวาการอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในปจจุบันที่เปนยุคของการคา
ไรพรมแดน รวมท้ังสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและ
ประเทศไทย โดยกรมไดเร่ิมเปดใหบริการนำสงงบการเงินผานทาง
อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ผานเว็บไซต www.dbd.go.th
ต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2558 จนถึงขณะน้ีมีผูลงทะเบียนเขาใชงาน
ระบบจำนวน 428,913 ราย ย่ืนเอกสารหลักฐานใหเจาหนาท่ีอนุมัติ
การใชงานระบบ จำนวน 372,454 ราย ยืนยันการใชงานระบบจำนวน
347,255 ราย และเริ่มนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส
(DBD e-Filing) แลวจำนวน 4,007 รายเพ่ือผลักดันใหนิติบุคคล
นำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส 

XBRL

DBD e-Filing รูปแบบใหมของการใหบริการ
นำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส



           กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดำเนินการสงเสริมและให
การสนับสนุนนิติบุคคลรวมทั้งผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ดังนี้

•ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.
2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558 กำหนดใหผูมีหนาท่ีจัดทำบัญชี
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด กรณีผูมีหนาที่จัดทำบัญชีที่ยังไมพรอมยื่นงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส ใหย่ืนดวยตนเองหรือนำสงทางไปรษณีย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และตองยื่นงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกสอีกคร้ังหน่ึงภายใน 30 วัน นับแตวันครบ
กำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจึงจะถือวาเปนการย่ืนงบการเงิน
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  สำหรับหางหุนสวนจดทะเบียน
และบริษัทจำกัด ผานระบบ DBD e-Filing ไดครบ 100% แลวดังน้ัน
การสงงบการเงินป 2558 นิติบุคคลเพียงแคบันทึกขอมูลและ
นำสงงบการเงินเฉพาะป 2558 เทาน้ัน ก็จะสามารถนำสงงบการเงิน
ผานระบบ DBD e-Filing ไดอยางสมบูรณ

•กรมไดผลักดันและขับเคลื่อนการนำสงงบการเงินผานระบบ
DBD e-Filing ผานผูทำบัญชีทั้งหมด โดยปจจุบันไดปรับปรุง
ฐานขอมูลผูทำบัญชีใหม (Data Cleansing) รวมกับสภาวิชาชีพบัญชี
ใหมีฐานขอมูลเดียวกันและเปนปจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีผูทำบัญชี
ท้ังหมด 48,708 ราย โดยกรมไดประสานเชิญชวนใหนำสงงบการเงิน
ผานระบบ DBD e-Filing รวมถึงไดมีมาตรการสรางแรงจูงใจรวมกับ
สภาวิชาชีพบัญชีในการขยายระยะเวลาสำหรับผูทำบัญชีท่ีนำสงงบ
การเงินผานระบบ DBD e-Filing ใหนับช่ัวโมงความรูทางบัญชีฯ
ไดจำนวน 1 ชั่วโมงตอ 1 นิติบุคคลที่นำสงงบการเงินไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

•จัดทำโครงการเช่ือมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือขยายโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบ DBD e-Filing เพ่ือรองรับการนำสงงบการเงิน
รอบปบัญชี 2558 ของนิติบุคคล กรมไดดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือขายอินเทอรเน็ต และการนำสงขอมูลใหสามารถรองรับ
การใหบริการนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
ณ ชวงเวลาที่มีการใชงานสูงสุดไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีกรมไดมอบรางวัลนวัตกรรม
เชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำสงงบการเงินผานทาง

อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) และขับเคลื ่อนแนวทางใน
การเช่ือมโยงระบบบัญชีกับระบบ DBD e-Filing ของบริษัทพัฒนา
ซอฟตแวร (Software House) ในรูปแบบ DBD Connect
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและบริษัทพัฒนาซอฟตแวร
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาโปรแกรมบัญชีใหสามารถรองรับการนำสงงบ
การเงินป 2558 ของนิติบุคคลซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลาและ
ลดความเส่ียงในการกรอกงบการเงินผิดพลาดสำหรับการนำสงงบ
การเงินผานระบบบัญชีในรูปแบบ DBD Connect 
            กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงขอเชิญชวนใหนิติบุคคล
นำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยขอแนะนำ
ใหนิติบุคคลดาวนโหลดโปรแกรม XBRL in Excel เพ่ือกรอกขอมูล
งบการเงินและนำสงผานระบบ DBD e-Filing ซ่ึงโปรแกรม XBRL
in Excel สามารถติดต้ังโดยไมมีคาใชจายและในการกรอกขอมูล
งบการเงินไมจำเปนตองเช่ือมตออินเทอรเน็ต รวมท้ังสามารถกรอก
ขอมูลงบการเงิน 2 ปเปรียบเทียบไดในหนาตางเดียวกันซึ่งมี
ความสะดวกในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงินไดทันที 
            ทั้งนี้กรมหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลรายงานทางการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีนิติบุคคลไดนำสงผานระบบนำสงงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จะเปนเครื่องมือสำคัญ
ในการตอบโจทยใหกับภาคธุรกิจ และชวยสงเสริมใหผูประกอบการ
เสริมสรางสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคล่ือน
ธุรกิจกาวสูการแขงขันในระดับสากลตอไป

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
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
การเช่ือมโยงระบบบัญชี กับ DBD e-Filing

การพัฒนาระบบ DBD e-Filing เปนเพียงแคสวนหนึ่งของสิ่งที่
ผมกำลังทำ ซ่ึงเราไดประโยชนจากตรงน้ีมาก เน่ืองจากทุกอยางรวม
เอาไวในฐานขอมูลเดียวกัน ผมคิดวาทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา
คงตองการเหมือนผมคือ ความรวดเร็ว ความถูกตอง ความสมบูรณ
ของขอมูลบนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั้งประเทศ”
สำนักงานณรงคการบัญชีเปรียบเสมือนผูนำท่ีอยูในวงการผูทำบัญชี
มาอยางยาวนาน ไดสรางเทคโนโลยีระบบบัญชีเปนรายตนๆ ของ
ประเทศ เพื่อชวยสรางโอกาสและรายไดใหกับนักบัญชีรุนใหมที่
ตองการทำงานบัญชีในยามวางสรางรายไดเสริม
“ระบบท่ีผมสรางสามารถยกไปใชเปนสำนักงานบัญชียอยๆ ไดเลย
ผมคิดวาระบบน้ีจะชวยลดงานท่ีซับซอนไดมาก บางคนหว่ันใจกับ
AEC ผมไมเลยนะ  ผมมองวาเปนโอกาสท่ีผมตองเตรียมรับและ
พัฒนา ดีใจท่ีมีการเปดกวางมากข้ึน ระบบน้ีจะยกระดับการทำงาน
ของสำนักงานบัญชีท้ังหมด ลดขอผิดพลาด ย่ิงตอนน้ีกรมสรรพากร
สนับสนุนระบบบัญชีเดียว และลูกคาทุกคนที่อยูกันมา ผมสราง
ระบบบัญชีเดียวมานานแลว รัฐออกนโยบายแบบนี้ เหมือนเรา
กำลังพัฒนาไปทางเดียวกัน และมีความภูมิใจท่ีไดรับการสนับสนุน
ในคร้ังน้ี ทำใหวงการบัญชีกวางไกลย่ิงข้ึน ท่ีต้ังใจไวอยางแนนอน”

          จากประสบการณท่ีส่ังสมมาอยางยาวนานกวา 40 ป ทำให
สำนักงานณรงคการบัญชี เปนผูใหบริการดานการจัดทำบัญชีและ
การจดทะเบียนทุกประเภทท่ีไดรับความไววางใจจากลูกคาจำนวนมาก
โดยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอยางไมหยุดย้ังเพ่ือลูกคาคนพิเศษ
โดยเฉพาะการเปนผูนำดานการพัฒนาระบบบัญชี DBD e- Filing
ท่ีชวยเพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล
บนฐานขอมูลเดียวท้ังประเทศ สามารถตอบโจทยลูกคายุคใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ จนไดรับรางวัล “นวัตกรรมการเช่ือมโยงระบบบัญชี
กับ ระบบการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสDBD e- Filing”
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาเน่ืองในโอกาสครบรอบ93 ป เม่ือเร็วๆ น้ี

          คุณณรงค  คิ ้วไพศาล ผูบริหารคนเกงแหงสำนักงาน
ณรงคการบัญชีมองวา DBD e- Filing จะเขามาเชื่อมโยงขอมูล
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงบการเงินไดอยางสมบูรณแบบ
“กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาครบรอบ
93 ป ผมมองวาประโยชนของระบบ DBD e-Filing เปนประโยชน
เชิงบูรณาการในระยะยาว  ทุกๆ กาวท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ไมวาจะกาวเล็กหรือใหญ ผมเช่ือวามันคือการไมหยุดน่ิง และยังตอง
มีการพัฒนาอีกมาก ยังตองทำอีกมากเพ่ือใหสามารถตอ Jigsaw
ใหครบถวน หากการเช่ือมโยงขอมูลดานธุรกิจท้ังหมดทำไดสมบูรณ 
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยราชการอ่ืนๆ รวมท้ังทุกๆ คน
จะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางงายดาย รวดเร็ว วิเคราะหไดเร็วย่ิงข้ึน
เม่ือมีนโยบายระบบงบการเงินเดียวกันกับของกรมสรรพากร ผมวา
ประเทศไทยพัฒนาเร่ืองความถูกตองและนาเช่ือถือของขอมูลดาน
การคาครั้งใหญ การกำหนดทิศทางและนโยบายของภาครัฐ
ในอนาคตจะตรงจุดตรงประเด็น ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ”
           ผูบริหารสำนักงานณรงคการบัญชียังกลาวตออีกวา
DBDe-Filing เปนระบบที่เขารอคอยมานาน เพราะจะชวย
เพิ่มศักยภาพในการทำงานไดดียิ่งขึ้น
“เรื่องการยื่นงบผานระบบ Internet หรือระบบ DBD e-Filing
ผมรอมานานแลว โชคดีท่ีทานอธิบดีผองพรรณใจตรงกับผม ทานเปน
คนมีวิสัยทัศนกวางไกล ทำอะไรทำจริง ดวยความท่ีเรามีลูกคาท้ังท่ีเปน
SMEs และลูกคาขนาดใหญในมืออยูจำนวนมาก ผมเลือกที่จะ
เอาเทคโนโลยีและฐานขอมูลที่มีความเสถียรมาชวยงานใหมาก

สำนักงานณรงคการบัญชีผูนำดาน e - Filing 
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คริสตอลซอฟท มุงสราง SmartBiz DBD Connect

          การควารางวัลนวัตกรรมเช่ือมโยงระบบบัญชีกับระบบนำสงงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในโอกาสครบรอบ 93 ป เม่ือเร็ว  ๆน้ี ของ บริษัทคริสตอลซอฟท จำกัด
(มหาชน) ถือเปนการการันตีไดวาโปรแกรม SmartBiz DBD Connect
สามารถตอบโจทยการจัดทำงบการเงินของผูใชงานยุคใหมไดเปนอยางดี

            คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ หัวหนาโครงการพัฒนาโปรแกรม
SmartBiz DBD Connect บริษัท คริสตอลซอฟท  จำกัด (มหาชน)ได
สละเวลามาอธิบายถึงตัวโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลระบบบัญชีใหใชงานไดอยางงายดายและไมยุงยาก
“โปรแกรม SmartBiz DBD Connect  เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดย
บริษัทของเรา ตัวโปรแกรมสามารถเช่ือมโยงขอมูลระบบบัญชีกับ
ระบบนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(DBD e-Filing) เปนโปรแกรมท่ีใชงานงายๆ เหมือนใช Excel ท่ัวๆ ไป
ผูใชสามารถสรางงบ ปรับปรุงยอด และตรวจสอบความถูกตอง
กอนสงงบไดต้ังแตข้ันงบทดลอง  งบกำไรขาดทุน งบอ่ืนๆ รวมถึง
หมายเหตุประกอบงบดวย พรอมกันน้ียังไดขอมูลท่ีตรงตาม Taxonomy
มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา อีกท้ังยังเปนโปรแกรมเดียว
จาก Software House ที่ไดรับรางวัลในครั้งนี”้
          ท่ีพิเศษคือโปรแกรม SmartBiz DBD Connect เปนโปรแกรม
แจกฟรีไมมีวันหมดอายุ แถมยังติดต้ังไมยากไมจำกัดจำนวน ซ่ึงเปนหน่ึง
ในนโยบายดาน CSR ของบริษัทท่ีตองการเปนสวนหน่ึงในการสงเสริม
ใหธุรกิจ SMEs สามารถจัดทำและสงงบการเงินทาง e-Filing
ไดอยางงายดายและชวยยกระดับ SMEs ใหมีรายงานทางการเงิน
ที่มีมาตรฐานระดับสากล เปนการวางรากฐานไปสูการเติบโต
ในอนาคตของ SMEs ไทย และท่ีสำคัญ e-Filing ยังเปนขอมูลจำเปน
ที่ผูประกอบการตองมี เพื่อใหธนาคารใชประกอบการพิจารณา
ปลอยกูตามกฎระเบียบใหมของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย
“จากที่ไดนำตัวโปรแกรม SmartBiz DBD Connect V1.0 ไป
นำเสนอตอหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมตางๆ
ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ดวยความท่ีเปนโปรแกรมแจกฟรี
ใชงานไดจริง จึงทำใหไดรับการสนับสนุนท่ีจะนำไปเผยแพรใหกับ
ผูประกอบการไดรับทราบและนำไปใชงาน”

          ทิศทางในอนาคตของ SmartBiz DBD Connect นั้น
คุณเจษฎา บอกวาตัวโปรแกรมจะมีการพัฒนาท่ีครบวงจรเต็มรูปแบบ
“ปจจุบัน SmartBiz DBD Connect สามารถใชงานรวมกับ
โปรแกรม ERP อ่ืนๆ ของบริษัทฯ ทุกตัว รวมถึงโปรแกรม SmartBiz
ท่ีเปนโปรแกรมแจกฟรีสำหรับ SMEs และผูประกอบการท่ัวไปเชนกัน
ขณะน้ีเรากำลังดำเนินการทำความรวมมือกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา
รวมถึง Software House ตางๆ เพ่ือให SmartBiz DBD Connect
สามารถเช่ือมตอไดฟรีกับโปรแกรมบัญชีตัวอ่ืน  ๆท่ีเปน Software House
ของคนไทย ใหสงขอมูลทางบัญชีเขาสู SmartBiz DBD Connect
ไดโดยไมคิดคาใชจายใด  ๆเพ่ือเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายและสะดวกข้ึน
ในการสงงบ e-Filing สำหรับผูใชงาน SmartBiz DBD Connect
และเราจะพัฒนาฟงกช่ันการทำงานใหตอบสนองการใชงานสำหรับ
ผูประกอบการ ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี แบบครบวงจรใหเปน
Automatic เต็มรูปแบบเพื่อใหการทำงบการเงินเปนเรื่องงายๆ
และรวดเร็วสำหรับผูประกอบการทุกๆ ราย”



          กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดงานครบรอบ 93 ป
แหงความภาคภูมิใจ 93 ปท่ีอยูเคียงขางและใหบริการผูประกอบ
ธุรกิจและประชาชนมาอยางตอเนื ่อง โดยไดรับเกียรติจาก
นายวินิจฉัย แจมแจง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย
เปนประธานเปดงานเม่ือวันพุธท่ี 20 มกราคม 2559 ณ ลานอเนก
ประสงค ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย

          ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม การเปดตัวกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับท่ี 10
ที ่อยู ในความรับผิดชอบของกรมฯ และจะมีผลบังคับใชใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวจะสรางโอกาสคร้ังสำคัญ
ใหผูประกอบธุรกิจ โดยสามารถนำทรัพยสินประเภทตาง  ๆในธุรกิจ
มาใชเปนหลักประกันเพ่ือประกอบการขอสินเช่ือ ชวยสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับสถาบันทางการเงินในการปลอยสินเช่ือมากย่ิงข้ึน สงผลดีตอการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาธุรกิจให
เขมแข็งนั้นเปรียบเสมือนการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
ใหม่ันคง ประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs กวารอยละ 70 หากธุรกิจเหลาน้ี
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได จะสงผลใหสามารถขยายธุรกิจและ
ดำเนินกิจการไดอยางเชื่อมั่น พรอมที่จะเปนพลังขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจของไทยเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง
             การแสดงชุดยุคทองของแผนดินจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝายประถมรวมกับ
เจาหนาท่ี DBD Band ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาซ่ึงเปนการแสดง
ที่ผสมผสาน และรอยเรียงเรื่องราวใหเห็นถึงมุมมองความหมาย
ยุคทองของแผนดินซ่ึงถายทอดออกมาไดอยางสวยงาม และสราง
ความประทับใจใหแกผูที่มารวมงานเปนอยางยิ่ง
            นอกจากนี้  ในภาคบายยังมีการเสวนาหัวขอ "SMEsได
อะไรจากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” โดยไดรับเกียรติจาก
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู สรางความเขาใจใหแก
ผูเขารวมงานประกอบดวย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และก าวต อไปในอนาคต
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1) นายชัยณรงค  โชไชย ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย 
2) นายสงคราม สกุลพราหมณ ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ 
3) นายเกรียงศักด์ิ สวัสดิพาณิชย ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ
ดานกฎหมาย คณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.)
ดำเนินการเสวนาโดย นายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมฯ
          สำหรับกาวตอจากน้ีไป กรมฯ จะทำการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือเปล่ียนผานการใหบริการในรูปแบบเอกสารไปสูยุคเทคโนโลยี
แบบไรสายท่ีจะเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการท่ีทันกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสรางนักรบ
ทางเศรษฐกิจและผลักดันเขาสูเศรษฐกิจแบบ Digital Economy
ซ่ึงโครงการสำคัญๆ ท่ีจะผลักดันใหสำเร็จเปนรูปธรรมในเร็วๆ น้ี เชน
          1. การจดทะเบียนนิติบุคคลผานทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration) มีเปาหมายเพ่ือยกระดับการบริการภาครัฐ มุงสูการ
ใหบริการแบบไรกระดาษ (Paperless) ชวยลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการติดตอราชการ และมุงขับเคล่ือนประเทศไทยใหเปนประเทศ
ที่งายตอการเริ่มตนธุรกิจ
           2. การรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
มีเปาหมายเพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการรับงบการเงิน ลดการ
ติดตอราชการ เปนศูนยกลางการรับงบการเงินของประเทศ
(e-Filing Single Point)  และสราง “คลังขอมูลงบการเงิน” เช่ือมโยง
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำไปเผยแพรไดรวดเร็ว ถูกตอง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
          นับเปนโอกาสอันดีท่ีกาวตอไปของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จะไดสรางสรรคบริการที่ทันสมัยตอบโจทยผูใชบริการที่ตอง
การความรวดเร็ว งาย สะดวก มีฐานขอมูลที่แมนยำ เพื่อความ
กาวหนาของประเทศชาติสืบไป
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ประมวลภาพครบรอบ 93 ปกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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รายนามผูบริจาคเงินใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1.กรมพัฒนาธุรกิจการคา และขาราชการ
2.กรมเจรจาการคาระหวางประเทศและขาราชการ
3.ธนาคารแหงประเทศไทย
4.สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
5.สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
6.องคการคลังสินคา
7.กรมการคาภายใน
8.กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
9.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
10.กรมทรัพยสินทางปญญา
11.ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
12.กรมการขนสงทางบก
13.กรมบัญชีกลาง
14.กรมสอบสวนคดีพิเศษ
15.สำนักงานขาวกรองแหงชาติ
16.กรมการทองเที่ยว
17.กรมการคาตางประเทศ
18.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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

ภาครัฐ

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

สมาคม

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

รวม 53,000

รวม 58,000

สถาบันการเงิน

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

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

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

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

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

รวม 532,000

สถาบันการศึกษา

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2,000

ตููรับบริจาค
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ตูรับบริจาค ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และกรมการคาตางประเทศ

63,245



สรุปผลการจัดงาน Franchise Day 2016

           1. จำนวนธุรกิจแฟรนไชส ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 246 รายแบงเปน
กลุมตาง ๆ ดังนี้

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

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

กลุมกิจการ จำนวน (ราย)

รวม 246

          ผานพนไปแลวสำหรับ งาน “Franchise Day 2016” ภายใต Theme งาน “เสนทางธุรกิจแฟรนไชสไทย” เพ่ือเปนตนแบบสำหรับ
การนำเสนอและเจรจาธุรกิจแฟรนไชสท่ีมีศักยภาพและผูท่ีมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดใหมีการเช่ือมโยง
และเจรจาธุรกิจ  ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดจัดข้ึน ระหวางวันท่ี 19-22 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค
ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้
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          3. การเจรจาธุรกิจ มียอดการเจรจาซ้ือ-ขายธุรกิจ รวม 461 ราย
สูงสุด 5 ลำดับแรกคือ

             สำหรับการเจรจาธุรกิจ พบวามีธุรกิจแฟรนไชสท่ีไดรับ
ความสนใจและมีการเจรจาธุรกิจ จำนวน 26  ราย โดยธุรกิจ
ท่ีมีจำนวนผูติดตอเจรจาธุรกิจมากท่ีสุดในแตละวันคือ บริษัท
ยากินิกึ ไจแอนทส (ประเทศไทย) จำกัด โดยใชชื่อแบรนด 
ไจแอนทส เปนธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟตปงยาง โดยมีผูสนใจ
เจรจาธุรกิจเฉลี่ยวันละ 40 ราย
             4. จำนวนผูเขารวมงาน ประมาณ 2,500 คน
             5. การประเมินผลความพึงพอใจผูประกอบธุรกิจที่
เขารวมงาน โดยประเมินความพึงพอใจ 4 หัวขอ ไดแก การ
ประสานงานออกบูธ ลักษณะการจัดงาน สถานท่ีจัดงาน และ
ระยะเวลาจัดงาน พบวาผูประกอบธุรกิจมีความพึงพอใจมาก
เฉลี่ยรอยละ 88

บริษัท ผูติดตอเจรจา ซ้ือ - ขาย
ธุุรกิจ (ราย)

บริษัท ยากินิกึ ไจแอนทส                                  160
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยโฮมฟูด จํากัด                                    40
หางหุนสวนจํากัดพินแคน                                   38
กิจการนินจาเฉากวยเตาหูนมสด                         37
บริษัท โนตม นมสด จํากัด                                  34
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มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
(IFRS: International Financial Reporting Standards)
จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
(International Accounting Standards Board : IASB) ซ่ึงประกอบ
ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากทุกทวีปท่ัวโลก ไดแก ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย-โอเชียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ รวมจำนวน 14 คน
โดยมีประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
คนปจจุบัน คือ มร.ฮันส ฮูเกอรวอรสท(Mr. Hans Hoogervorst)

             รายงานทางการเงินถือเปนหัวใจสำคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนจากทั่วโลก ซึ่งใหความสนใจในบทวิเคราะห
งบการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการที่
ตองการเขารวมลงทุน โดย “รายงานทางการเงินท่ีดี” ตองมีรูปแบบ
ท่ีอานและเขาใจไดงาย มีความโปรงใส นาเช่ือถือ สามารถสะทอน
รายการทางธุรกรรมตางๆ ไมวาจะเปนรายการซ้ือ - ขายในแตละวัน
หรือธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนใหมๆ ท่ีสำคัญตองมีรูปแบบตรงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ เพ่ือเปนขอมูลใหนักลงทุน
ใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในกิจการนั ้นๆ โดยเมื ่อวันที ่
10 มีนาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดรวมกับ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB)

เพ่ือแถลงทิศทางของประเทศไทยท่ีจะกาวสูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสากลอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS International Financial
Reporting Standards) ที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกันกวา 140
ประเทศทั่วโลก 
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          ในโอกาสน้ี มร.ฮันสฮูเกอรวอรสท (Mr. Hans Hoogervorst)
ประธานกรรมการมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IASB Chairman)
ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเขารวมงานแถลงขาวดวย
ไดกลาวแสดงความยินดีและใหการสนับสนุนประเทศไทยในการกาว
สูมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) และช่ืนชม
รายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีมีมาตรฐานเทียบเทามาตรฐาน
รายงานทางการเงินสากล ซึ่งจะชวยใหประเทศไทยเปนประเทศ
ท่ีโดดเดนนาลงทุนในลำดับตน  ๆของภูมิภาคเอเชียแตการเปล่ียนแปลง
ของ IFRS จะมีข้ึนทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับธุรกรรมใหมๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ในแตละป สงผลใหงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามขอกำหนดใหม
อาจเปลี่ยนไป โดยจะแสดงขอมูลฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของกิจการท่ีแทจริงสามารถสะทอนถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมไดอยางชัดเจน
          นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ไดผลักดันใหมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ เขากับระบบการนำสงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ DBD e-Filing ซ่ึงจะทำใหนักลงทุนสามารถ
นำขอมูลงบการเงินท่ีไดมาตรฐานไปทำการวิเคราะหและประเมิน
ทิศทางแนวโนมของธุรกิจไดทันที นับเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหไดเปรียบคูแขงขันแบบทวีคูณซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ
ของโลกธุรกิจในปจจุบันที่ตองการขอมูลดานตางๆ อยางรวดเร็ว
และสามารถนำไปใชงานไดอยางทันทวงที ถือเปนการยกระดับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยใหมีความนาเช่ือถือ

ชวยสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนจากตางชาติตัดสินใจเขามา
ลงทุนไดงายข้ึน อันจะสงผลใหไทยเปนประเทศท่ีนาเขามาลงทุน
ประกอบธุรกิจ สงผลดีตอการเปดเสรีทางการคา 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 สุขุมวิท ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีประเทศไทย
ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพและเปนโอกาสอันดีท่ีผูท่ีอยูในแวดวง
ธุรกิจการบัญชีและการศึกษา จะไดทราบถึงทิศทางและแผนการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต
ตลอดจนทราบถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสูหลักการมาตรฐานสากล
และการเตรียมความพรอม โดยไดรับเกียรติจาก มร.ฮันส
ฮูเกอรวอรสท ประธานกรรมการมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ
(IASB Chairman) และ IASB Member เชน นายประสัณห เช้ือพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  นายรพี สุจริตกุ
เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. และผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจช้ันนำ
ของประเทศ เขารวมเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ
ตลอดจนประเด็นทางดานบัญชีในการปฏิบัติตามขอกำหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
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e-Learning ชองทางการเรียนรู
สูความสำเร็จทางธุรกิจ 

          ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางดานการส่ือสาร
เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง สงผลใหเกิดการนำเทคโนโลยีตาง ๆ
เหลาน้ีเขามาประยุกตใชในการจัดการการศึกษา เพ่ือใหการศึกษา
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ รองรับ
การพัฒนาและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การใช 
e-Learning นับเปนอีกหนึ่งชองทางที่จะชวยเพิ่มศักยภาพดาน
การเรียนการสอน โดยใชวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนรู

          การเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning เปนการศึกษา
เรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดเรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียน
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ
จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน สามารถ
ติดตอ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสาร
ท่ีทันสมัย เชน e-mail, webboard, chat  การเรียนผาน e-Learning
จึงเปนการเรียนสำหรับทุกคน เน่ืองจากสามารถเรียนไดทุกเวลา
และทุกสถานที่ 

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและ
ความสำคัญของ e-Learning จึงไดนำมาเปนชองทางในการให
ความรูและสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกผูประกอบธุรกิจ โดยเปด
ใหบริการ e-Learning เพ่ือเพ่ิมชองทางการเรียนรูเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจอยางครบวงจรดวยตนเองไดทุกท่ี ทุกเวลา ผานทางเว็บไซต
www.dbdacademy.com พรอม Update องคความรูใหมๆ
อยางตอเน่ืองทาง VDO on Demand เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหผูประกอบธุรกิจ SMEs

20



21

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กองพัฒนาผูประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
โทร. 0 2547 5962 

          ในป 2559 กรมฯ  มีเปาหมายในการสรางผูประกอบธุรกิจ
รุนใหม โดยเฉพาะ SMEs ซ่ึงถือเปนฐานรากสำคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับการทำธุรกิจ
อยางครบวงจร ทั้งองคความรูดานการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย
วิเคราะหแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ เขาใจหลักบัญชีทางธุรกิจ
มองเห็นโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลนและออฟไลน และ
สรางความตระหนักในการประกอบธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
ผานชองทางการเรียน การสอนออนไลนดวยระบบ e-Learning
ท่ีทันสมัยผานอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร Smart Phone และ Tablet
ทาง www.dbdacademy.com ซ่ึงเปนศูนยกลางองคความรูดาน
การประกอบธุรกิจอยางครบวงจร โดยมีหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีจำเปน
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 ่งผู ประกอบธุรกิจจะไดรับองคความรู ใหมๆ ผาน
VDO on Demand เพิ่มเติมไดตลอดเวลา ทำใหเกิดการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง พรอมรองรับสถานการณทางเศรษฐกิจรูปแบบ
การทำธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  ไดอยางมีประสิทธิภาพผูประกอบการ
และผูสนใจสามารถสมัครเรียนผาน www.dbdacademy.com
ไดแลวตั้งแตบัดนี้ – 15 สิงหาคม 2559 โดยไมเสียคาใชจาย



ผูบังคับหลักประกัน
อาชีพใหมในวงการธุรกิจ

ผูบังคับหลักประกันคือใคร

          กิจการเปนหน่ึงในทรัพยสินท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจกำหนดใหนำมาใชเปนหลักประกันทางธุรกิจได
นอกเหนือจากทรัพยสินประเภทอ่ืนซ่ึงไดแก สิทธิเรียกรอง บัญชี
เงินฝากในธนาคาร สินคาคงคลัง วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา
เคร่ืองจักร อุปกรณในการประกอบอาชีพ อสังหาริมทรัพย ทรัพยสิน
ทางปญญา เชน เครื่องหมายการคาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน 
          ในกรณีท่ีนำ “กิจการ” มาเปนหลักประกันทางธุรกิจกฎหมาย
ไดกำหนดใหตองมี คนกลาง เรียกวา "ผูบังคับหลักประกัน" ซ่ึงได
รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนดไวเปนผูเขามาทำหนาท่ี
บังคับหลักประกัน ดังน้ัน ผูบังคับหลักประกันจึงหมายถึง บุคคล
คนเดียวหรือหลายคนซึ่งผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน
ตกลงกันใหเปนผูบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
กรณีที่นำกิจการมาเปนหลักประกัน ทั้งนี้ ผูบังคับหลักประกัน
ตองใหความยินยอมท่ีจะเปนผูบังคับหลักประกันในกิจการท่ีนำมา
เปนหลักประกันทางธุรกิจผูบังคับหลักประกันในกิจการที่นำมา
เปนหลักประกันทางธุรกิจ

ผูบังคับหลักประกันมีบทบาทและ
อำนาจหนาที่อยางไร

          ผูบังคับหลักประกัน ตองทำหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบังคับหลักประกัน ไดแก การไตสวนขอเท็จจริงเม่ือมีเหตุบังคับ
หลักประกัน การกำหนดเงินประกัน การวินิจฉัยเหตุบังคับหลักประกัน
นอกจากน้ียังตองทำหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกิจการท้ังการบำรุงรักษา
จัดการและดำเนินการจนกวาจะจำหนายกิจการได การตรวจสอบ
และประเมินราคากิจการ การกำหนดวิธีการจำหนายและดำเนินการ
จำหนายกิจการ รวมท้ังการจัดสรรเงินท่ีไดจากการจำหนายกิจการ
ใหแกบุคคลที่เกี่ยวของตามกฎหมาย

 ผูบังคับหลักประกันจะตองมี
คุณสมบัติอยางไร

          ดวยอำนาจหนาท่ีของผูบังคับหลักประกันดังท่ีไดกลาวมาแลว
กฎหมายกำหนดใหบุคคลผูซ่ึงจะเปนผูบังคับหลักประกันไดจึงตอง
เปนผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญและมีประสบการณในดานกฎหมาย
บัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจหรือการประเมินราคาทรัพยสิน
อีกทั้งตองมีความเปนกลางเปนอิสระ และเปดเผยขอเท็จจริงที่
อาจเปนเหตุอันควรสงสัยในความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ของตน นอกจากน้ีกระทรวงพาณิชยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑการเปนผูบังคับหลักประกัน
กำหนดใหผูท่ีจะเปนผูบังคับหลักประกันกอนย่ืนคำขอรับใบอนุญาต
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะตองผานการอบรมกฎหมายวาดวย
หลักประกันทางธุรกิจและจรรยาบรรณผูบังคับหลักประกันเพ่ือให
ทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมาย บทบาท อำนาจหนาท่ีของผูบังคับ
หลักประกัน และแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและจิตสำนึกของผูบังคับ
หลักประกัน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายคือ ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนอิสระเปนกลาง และสุจริต
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ผูบังคับหลักประกันจะตอง
ไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนดอยางไร

1. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต เปนบุคคลลมละลาย
    หรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายมาแลวไมถึง 5 ป

บุคคลใดบางท่ีสามารถขอรับใบอนุญาต
เปนผูบังคับหลักประกันได

          บุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดน้ัน จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
และประสบการณอยางหนึ่งอยางใด ไดแก

          1. ผูประกอบวิชาชีพทนายความ หรือผูประกอบวิชาชีพ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีไดรับใบอนุญาตตอเน่ืองกันไมนอยกวา 3 ป

          2. ผูท่ีทำหนาท่ีเก่ียวของกับการบังคับหลักประกันท่ีไดรับ
อนุญาตหรือข้ึนทะเบียนตอเน่ืองกันไมนอยกวา 3 ปจากหนวยงาน
ของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ อนุญาโตตุลาการ
(ข้ึนทะเบียนโดยสำนักงานศาลยุติธรรม) ผูเช่ียวชาญศาล (ดานการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน) ผูประเมินหลัก ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ
ผูทำแผน ผูบริหารแผนป

7. เปนขาราชการที่มีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ

2. เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
    ถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดเก่ียวกับ
    ทรัพย หรือความผิดตามมาตรา 89
    หรืมาตรา 90

3. เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ
    ของสถาบันการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตไดรับยกเวน
    ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4. เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือ บุคคล
    ผูมีอำนาจในการจัดการของผูให
    หลักประกันหรือผูรับหลักประกัน

5. เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือ
    ผูจัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แหงพระราชบัญญัติ
    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือตามบทบัญญัติ
    แหงกฎหมายอื่น

6. เปนขาราชการการเมือง ผูดำรง
    ตำแหนงทางการเมือง หรือผูดำรง
    ตำแหนงในพรรคการเมือง
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“ เมื่อมีโอกาสและงานใหทำ
  จะเต็มใจโดยไมมีขอแมหรือเงื่อนไข
จะมุงทำงานใหประสบผลสำเร็จดวย

ความขยัน เอาใจใส และซื่อสัตยสุจริต”

 เร่ิมรับราชการคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2534 ในตำแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหงานทะเบียนการคา 3 ซ่ึงมีหนาท่ีพิจารณา
รับจดทะเบียนพาณิชย หางหุนสวนบริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2544 ไดยายไปปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสำนักงานทะเบียนการคา
ในสวนภูมิภาค (โดยในป 2545 ไดมีการปฏิรูปราชการเปล่ียนช่ือเปน “สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด” เพ่ือใหสอดคลองกับการท่ี
กรมเปลี่ยนชื่อเปน “กรมพัฒนาธุรกิจการคา”) จนกระทั่งในป 2552 จึงไดกลับมาปฏิบัติราชการในสวนกลางที่ กองทะเบียนธุรกิจ
จนกระทั่งปจจุบัน

 ในตลอดระยะเวลาการทำงาน จะตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสำเร็จ รับผิดชอบตอผลงานนั้นๆ โดยจะดำรงตนตั้งมั่นอยูใน
ศีลธรรมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได ใหบริการตอประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว 
มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหคุมคา ไมมีผลประโยชนซับซอน ไมคอรัปชั่น จะใหความ
รวมมือและชวยเหลือผูอื่นในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีโอกาสดวยความเต็มใจ

 การไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2558 ถือวา เปนรางวัลแหงเกียรติยศครั้งหนึ่งในชีวิต อันนำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจเปนการสรางขวัญกำลังใจที่มุงตั้งใจอยางเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับการไดรับรางวัล
อันทรงเกียรติในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ ผูรวมงานทุกคนท่ีทำใหงานท่ีปฏิบัติไปสูผลสำเร็จดวยดี ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุกทานท่ีใหโอกาส
ในการทำงานจนไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ขาราชการพลเรือน   ดีเดน ประจำป 2558

นายสมบุญ  โมจนกุล
ผูอำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ
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“ มุงมั่นทำงาน
  ใชชีวิตอยางมีคุณคา
  ทำเวลาที่เหลือใหมีประโยชน ”

นางกัลญา ชนงาม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ดิฉันเร่ิมเขารับราชการเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2527 ในตำแหนงเจาหนาท่ีพิมพดีด ในชีวิตราชการท่ีผานมากวา 30 ป ไดมีการปรับเปล่ียน
การปฏิบัติงานหรือยายงาน ถึง 8 คร้ัง และในแตละคร้ังก็จะไดรับความไววางใจจากผูบริหารใหไปปฏิบัติงาน โดยเร่ิมแรกจากงานดานการจัดเก็บ
ทะเบียนแฟมเคร่ืองหมายการคา ดวยระบบงานคอมพิวเตอร (DBAS) เปนการใชระบบงานคอมพิวเตอรรุนแรกของหนวยงาน และเม่ือ
งานเคร่ืองหมายการคาต้ังเปนกรมทรัพยสินทางปญญา จึงยายมาปฏิบัติงานการบริการขอมูลใหบริการตรวจคนเอกสาร และเม่ือกรมฯ
ไดจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนสาขาแหงแรก (พหลโยธิน) ก็ไดยายไปปฏิบัติงานที่นั่นในการจัดทำหนังสือรับรองทางทะเบียน
และการบริการเอกสารทางทะเบียน อยูประมาณ 5 ป ก็ไดปรับยายงานอีกคร้ังโดยคร้ังน้ียายขามกองมาปฏิบัติงานท่ีฝายรายได กองคลัง
และก็ไดมีโอกาสเขารวมปฏิบัติงานดานการเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  (Re-engineering) ในการปรับปรุงการดานการจดทะเบียน
เปนคร้ังแรกดวย
              เม่ือกรมฯ ไดยายหนวยงานสวนกลางจากปากคลองตลาดมาอยูท่ีสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ก็ไดยายงานอีกคร้ัง โดยไดยายกลับมา
ปฏิบัติงานท่ีกองขอมูลธุรกิจ สวนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เปนการปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานท่ีตองปรับตัวเปนอยางมาก แตเม่ือ
ไดรับความไววางใจและความรวมมือรวมใจของเพ่ือนรวมงาน จึงสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  แตชีวิตยังไมหยุดน่ิง เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในหลาย ๆ ดาน ก็ไดยายงานอีกโดยไปปฏิบัติหนาท่ีเปนนายทะเบียนดานการออกหนังสือรับรองอีกคร้ัง คิดวาจะไดหยุดสักที แตหนวยงาน
ก็ไดมีการปรับปรุงงานดานการออกหนังสือรับรองอีกคร้ังในระบบ e-Service ก็ไดรับความไววางใจอีกเหมือนเชนเคย ตองปรับยายงานมา
ปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองผานทาง Internet คิดวาคงจะไดอยูตรงน้ีแลวละ แตก็ตองยายอีกคร้ังโดยผูบริหารขอใหมาชวยงานในตำแหนง
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ของสำนักขอมูลธุรกิจ ก็คิดในใจวาคงจะไดเกษียณตรงน้ีละ (แตแลวดวยเหตุใดก็ตองยายอีกคร้ัง) คงเปนเพราะ
ไดรับความไววางใจ ก็ไดกลับมาน่ังท่ีกองคลัง อีกคร้ังแตในคร้ังน้ีรูสึกวามีภาระท่ีหนักมากข้ึน เพราะตองมาชวยดูแลอาคารและสถานท่ี
ของกรมฯทั้ง 17 ชั้น ตองเดินสำรวจและซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี แตเมื่อไดรับหนาที่แลวก็ตองปฏิบัติใหดีที่สุดเทาที่จะทำได
             ในแตละงานท่ีผานมามีความต้ังใจและทุมเทกับงานมาตลอด ถึงแมวาบางคร้ังจะพบกับอุปสรรคท่ีหนักหนา แตก็ผานพนมาไดดวยดี
เพราะคิดวาถาเราทำดีแลว ถึงจะถูกกลั่นแกลงเพียงใดก็จะผานพนได เคยคิดที่จะลาออกจากราชการอยูเหมือนกัน แตดวยหนาที่และ
ความรับผิดชอบและคิดวาเราเปนขาของแผนดิน เราทำเพื่อประโยชนของทางราชการและแผนดิน ทำไมเราตองไปสนใจกับคำคนที่
พูดไมดีกับเราดวย เราจึงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เต็มใจใหความชวยเหลือ เสียสละ อดทน
ใหความเปนธรรมและเสมอภาค เพ่ือทำใหผูรับบริการและผูใกลชิดเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
 การท่ีไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจำป 2558 สรางความภาคภูมิใจและเปนรางวัลอันสูงสุดในชีวิตราชการเปนอยางย่ิง
และในหนวยงาน ขาพเจาคิดวายังมีขาราชการท่ีพรอมจะต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถและสมควรท่ีจะไดรับรางวัลดังกลาว
อีกหลายทาน เพียงทานอยาทอแท จึงขอเปนกำลังใจใหเพื่อนขาราชการทุกคนดวยคะ
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นางสาวปทมาวดี บุญโญภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

สำนักกฎหมาย

นางรุจิรา พฤกษผา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเลขานุการกรม

นางพรทิพย สังขศรีแกว
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางนุชญา โมจนกุล
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ

กองธุรกิจการคาภูมิภาค

นางปรานอม แสงไทร
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางวิภา หมดภัย
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

กองขอมูลธุรกิจ

นายชาตรี สุรวิริยาการ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

กองทะเบียนธุรกิจ

นางสาวรัญศิกานต งามบุษบงโสภา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวดารณี พรสัมฤทธิสกุล
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นางสาวฐิติมา ศรีแสงทอง
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายไพร ประหลาดเนตร
นิติกรชำนาญการ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธ์ิ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองพัฒนาผูประกอบธุรกิจ

นางสาววันเพ็ญ ทองประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

นางสาวจิราพร แกวสละ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางสาววาลิกา อภยะศิริ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นางสาวดาวประกาย กาแผ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา หยกหิรัณย
เจาพนักงานการพาณิชยชำนาญงาน

กองทะเบียนธุรกิจ

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

นายสำรวย แดงดวง
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหการตอนรับ
เจาหนาที่ของ  Department of Registration and
Management จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเขาศึกษาดูงาน ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา  ระหวางวันท่ี 15-17 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมช้ัน 16 เม่ือวันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2559

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานการประชุมคณะ
กรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ครั ้งที่
3/2559 ณ หองมวงเทพรัตน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพุธที่ 16  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

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏสกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑการประกวด
สมาคมการคาดีเดน ประจำป 2559 ณ หองมวงสาหรี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 



ขอเชิญนิติบุคคลยื่นงบการเงิน ประจำป 2559
ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)

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

หากยังไมพรอมสง DBD e-Filing สามารถ
นำสงงบการเงินดวยตนเองไดที่
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ)
- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาทุกสาขาทั่วประเทศ
- สงทางพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณียไทย
ภายใน 31 พฤษภาคม 2559
และตองย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) อีกคร้ัง
ภายใน 30 มิถุนายน 2559
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