มหกรรมลดราคาส�นคาออนไลน
ครั�งยิ�งใหญของประเทศ

ปท่ี 7 ฉบับที่ 39
กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ตนสายปลายทางธุรกิจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พรอมดวยผูบริหารระดับสูง
รวมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2559
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นวัตศิลปไทย เทิดไทองคราชินี

กระทรวงพาณิชย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริม
สินคาหัตถศิลปไทยมาอยางตอเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ สงเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานอันแสดงถึงภูมิปญญาไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยางยาวนาน พรอมทั้งสนับสนุน
ใหมีการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการในชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีความตระหนัก
ถึงความสำคัญในการพัฒนาสินคาที่พัฒนาและสรางสรรคจากภูมิปญญาชุมชนสูตลาดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
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เนื่องในวโรกาสเฉลิมชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงพาณิชย ไดจัดงาน
"นวัตศิลปไทย เทิดไทองคราชินี ครั้งที่ 4" ขึ้น ระหวางวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงพระอัจฉริยภาพมองการณไกลในการสรางอาชีพงานหัตถศิลปแกพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเพื่อเปนการกระตุน การจำหนายสินคา
งานศิ ลปหั ต ถกรรมของไทยอยางตอ เนื่อ ง ซึ่ง จะสง ผลใหเ กิดความมั่นคงและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน โดยภายในงานมีกิจกรรมตางๆ เชน
1. นิทรรศการ "หัตถศิลป OTOP เชิงพาณิชยใตรมพระบารมีปกเกลา"

2. เดิน-วิ่ง เทิดไทองคราชินี (วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น.)
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3. การจำหนายสินคาหัตถศิลปผลงานระดับครูศิลปในราคาสุดพิเศษ เชน ผาทอ เครื่องทอง เครื่องเงิน ของตกแตงบานฯลฯ

4. การจำหนายสินคาอุปโภค - บริโภคจากธุรกิจแฟรนไชส สินคา OTOP คุณภาพดีจากราน OTOP ทั่วประเทศ

5. ชวนชิมอาหารคาว - หวานราคาถูกจากรานคาทั่วไทย
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6. กิจกรรม แชะและแชรภาพประทับใจ "บอกรักแม" พรอมรับของที่ระลึกเพื่อคุณแม

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงดอกไมเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติ หรือ มหัศจรรยดอกไมแหงราชินี โดยจะจัดการแสดงวันละ 2 รอบ
(18.00 น. และ 19.00 น.) พรอมชมคอนเสิรตจากศิลปนชื่อดังตลอดการจัดงาน
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เพชรพาณิชย
รางวัล “เพชรพาณิชย” เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชยกำหนดใหมีขึ้นตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน เพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติผทู ำคุณประโยชนแกประเทศชาติ ดานเศรษฐกิจ การคา และการพาณิชย รวมถึงผูท ส่ี รางคุณปู การใหแกกระทรวงพาณิชย
ซึง่ พิธมี อบรางวัล “เพชรพาณิชย” จะจัดขึน้ ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย (วันที่ ๒๐ สิงหาคม) ของทุกป มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหเปนแบบอยางของบุคคลทีแ่ สดงถึงความมุง มัน่ ทุม เท และอุทศิ ตนเพือ่ การพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การคา การพาณิชย สังคมสวนรวม
ทั้งในระดับองคกร และระดับประเทศ
รางวัล “เพชรพาณิชย” แบงออกเปน 3 สาขา ประกอบดวย สาขาผูทรงคุณวุฒิ สาขาผูประกอบการ และสาขาขาราชการ
และพนักงาน ซึ่งในปนี้มีผูไดรับรางวัล จำนวน 14 ราย ดังนี้

สาขาผูทรงคุณวุฒิ
1. ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอำนวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
ฝายวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2. รศ.ศรัณย ชูเกียรติ หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท รองประธานกรรมการ กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ

สาขาขาราชการและพนักงาน สวนกลาง
1. นายสมชาติ สรอยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย

2. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

3. นางสาวสุภารัตน ฮุนพงษสิมานนท ผูอำนวยการกองขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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สาขาขาราชการและพนักงาน สวนภูมิภาค
1. นายบริรักษ ชูสิทธิ์ พาณิชยจังหวัดกระบี่

2. นายภาณุ ขันธแกว พาณิชยจังหวัดตาก

สาขาผูประกอบการ
1. ผูประกอบการดานสินคาเกษตร
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผูอำนวยการสำนักงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอีสาน

2. ผูประกอบการดานสินคาอุตสาหกรรม
นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

3. ผูประกอบการดานธุรกิจบริการ
นางวราภรณ ศิริไชย กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีสมัยคาสง จำกัด
4. ผูประกอบการที่เปนผูสรางนวัตกรรม
นายสมเกียรติ จันทรเทวาลิขิต กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลดครอส จำกัด

5. ผูประกอบการรุนใหม
นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Young Smart Farmer จังหวัดยะลา

สวนตางประเทศ
นางจีรนันท วงษมงคล ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
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สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs อยูประมาณ 2.7 ลานราย สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 4.4 ลานลานบาท คิดเปน
รอยละ 37 ของ GDP ทัง้ ประเทศ แต SMEs เหลานีม้ กั ประสบปญหาขาดประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ ปญหาดานการตลาด
และขาดเงินทุน รัฐบาลไดเล็งเห็นความสำคัญ และความจำเปนเรงดวนของปญหาทั้งหมด จึงกำหนดใหการสงเสริมพัฒนา SMEs
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเปนวาระแหงชาติ และหาแนวทางบูรณาการเพื่อพัฒนาใหประสบความสำเร็จ โดยมอบให
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดทำแผนงานขับเคลือ่ น SME Provincial Champions อยางเรงดวนรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ซึง่ แตละหนวยงานมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
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1) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการคัดเลือก SMEs จาก 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ แบงเปน 3 กลุม กลุม ละ 1 ราย/จังหวัด ประกอบดวย
กลุม StartUp (เริม่ ตนธุรกิจไมเกิน 2 ป) , กลุม Rising Star (ดำเนินธุรกิจแลวและมีศกั ยภาพ) และ กลุม Turn Around (เปนธุรกิจทีป่ ระสบ
ปญหาแตยงั มีโอกาสในการพัฒนา)

2) กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการคาแหงประเทศไทย/หอการคาไทย ดำเนินการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ
และการแกไขปญหาดานการผลิต

3) กระทรวงพาณิชย ดำเนินการจัดหาและขยายชองทางการตลาด โดยกระทรวงฯ มอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดำเนินการ
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ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงเปนที่มาของการจัดงาน “สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย” (SME Provincial Champion) ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ศูนยการคา
เซ็นพลาซา ลาดพราว ซึ่งเปนแผนงานขับเคลื่อนที่รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานจัดหาชองทางการตลาดใหแก
ธุรกิจทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย รวม 231 ราย ประกอบดวย Smart Enterprise และ Social Enterprise เชน ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม การเกษตร โรงแรมและทองเที่ยว กอสราง ความสวยความงาม เฟอรนิเจอร เครื่องประดับและเสื้อผา ที่จำเปนตองไดรับ
การพัฒนาดานการตลาด การสรางกลยุทธทางการคา ใหสามารถเขาสูช อ งทางการตลาดทัง้ แบบออนไลนและออฟไลน เพือ่ ใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได โดยที่ผานมากรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดำเนินการสรางโอกาสทางการตลาดและสงเสริม
การขายใหผูประกอบธุรกิจไดรับการพัฒนาศักยภาพ การเสริมทักษะดานการนำเสนอธุรกิจ และการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ตลอดจน
พาไปเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ เพื่อตอยอดธุรกิจใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การจัดงาน “สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย” เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะชวยสรางโอกาสทางการตลาดและสงเสริมการขายใหแก
ผูประกอบธุรกิจ ซึ่งภายในงานประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ เชน
1) การจับคูเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหวาง SME ดีเดนของแตละจังหวัด กับผูคา ผูผลิต ทั้งออฟไลนและออนไลน
2) การแสดงและจำหนายสินคาของ SME Provincial Champions รวมทั้งผูประกอบการที่ผานการพัฒนาศักยภาพจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกวา 200 รานคา พรอมใจกันขนสินคาที่เปนของดี ของเดน เมนูดังจากทุกจังหวัดทั่วไทย
มาใหไดชม ชิม และช็อปอยางจุใจ
3) การจัดแสดง Showcase สินคาและบริการของ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในดานแผนการขยายตลาด
เพื่อเปนแนวคิดและแบบอยางใหแกธุรกิจอื่นๆ
4) การเสริมสรางองคความรู เพิ่มพูนประสบการณเกี่ยวกับเทรนดตลาดในยุคดิจิทัล ผานการสัมมนา/ เสวนาจากวิทยากรและกูรู
ผูเชี่ยวชาญดาน SME เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดธุรกิจใหโตไวแบบกาวกระโดด
นอกจากนี้ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในตลาดตางประเทศ จะไดรับการสงเสริมโอกาสทางการตลาดและชองทาง
การขายในงานแสดงสินคาในตางประเทศตอไปอีกดวย
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รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช
กระทรวงพาณิชยมีนโยบายสงเสริมและใหความรูแกประชาชนในการเลือกซื้อสินคาที่มีราคาประหยัดและคุณภาพเหมาะสม
กับรายไดและสถานะของตนเอง เลือกรานคาที่เหมาะสม และลดการใชจายที่ฟุมเฟอยเกินความจำเปนเพื่อลดคาครองชีพไดอยางเปน
รูปธรรมผานโครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช โดยมอบใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดำเนินภารกิจคูขนานไปดวยคือ กิจกรรม “รานฉลาดซื้อ
ประหยัดใช” พรอมคัดเลือกรานคาสง คาปลีกไทยทั่วประเทศเพื่อเขาสูกระบวนการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจตามโครงการฯ

สำหรับรานคาสง คาปลีกที่ผานการคัดเลือกใหเปน “รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช” จะตองเปนรานที่มีการจัดจำหนายสินคาอุปโภค
บริโภค อาทิ น้ำตาล น้ำปลา สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก เปนตน โดยจำหนายในชวงเวลาปกติไมตอ งรอซือ้ ในชวงการจัดโปรโมชัน่ ซึง่ มีราคา
ถัวเฉลี่ยโดยรวมต่ำกวาราคาปกติในทองตลาดไมนอยกวา 10% จากกิจกรรมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคา สามารถพัฒนารานคาไดถึง
113 ราน 537 สาขา ใน 67 จังหวัด (ในจำนวนนี้มีสมาชิก/ลูกคาที่เปนเครือขายอยูมากถึง 30,000 ราย) แบงเปน
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต
รวม

จำนวนจังหวัด
15
17
23
12
67

จำนวนราย
26
33
37
17
113

จำนวนสาขา
75
228
115
119
537

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะติดตามราคาจำหนายของรานคาภายใตโครงการฯ เปนประจำทุก 6 เดือน พรอมตั้งเปาขยายรานคา
ใหครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยภายในป 2559 นี้
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รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช จะชวยเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชนในการจับจายสินคาในราคาประหยัดไดตลอดเวลา ไมจำกัด
เฉพาะชวงเวลาทีม่ กี ารจัดโปรโมชัน่ ซึง่ จะชวยลดปญหาคาครองชีพสูงไดอยางยัง่ ยืน โดยขอใหประชาชนสังเกตปายและธงสัญลักษณถงุ สีฟา ไดท่ี
หนารานคาทีเ่ ขารวมโครงการฯ รวมถึงตรวจสอบสถานทีต่ ง้ั และรายชือ่ รานคาไดทแ่ี อพลิเคชัน่ ‘ลายแทงของถูก’ ดวยตนเองไดอกี ทางดวย

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมรานคาสง คาปลีกของคนไทยใหสามารถดำเนินธุรกิจ
ไดแมมกี ารแขงขันทีร่ นุ แรง โดยการจัดกิจกรรม “คาสงรวมใจ โชวหวยไทย คูส งั คม” ซึง่ มีกำหนดจัดขึน้ ปละ 2 ครัง้ เริม่ ดำเนินการมาตัง้ แต
ป 2556 - ปจจุบัน สามารถสรางมูลคาการซื้อขายไดมากถึง 3,664 ลานบาท สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือจาก
สมาคมการคาสง-ปลีกไทย ผูผลิต ผูแทนจำหนาย และรานคาสงทั่วประเทศจะรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและจำหนายสินคา
ราคาพิเศษพรอมกันทัว่ ประเทศ ในปนไ้ี ดจดั กิจกรรมฯ ครัง้ ที่ 8 ไปแลวเมือ่ วันที่ 25 เม.ย.-31 พ.ค.2559 โดยไดรบั ความรวมมือจากรานคาสง
จำนวน 65 ราย และรานคาปลีกจำนวน 5,325 ราย พรอมใจสมัครเขารวมกิจกรรมและลดราคาสินคาเปนอยางดี สำหรับการจัดกิจกรรม
ในครัง้ ที่ 9 มีกำหนดจัดระหวางเดือนก.ย.-ต.ค. 59 นี้ คาดวาการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ งจะชวยใหรา นคาสง คาปลีกไดพฒ
ั นาปรับตัว
อยูตลอดพรอมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเกิดการเกื้อกูลการคาซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ และในภาพรวมก็จะชวยกระตุน
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเกิดการหมุนเวียนมีสภาพคลองที่ดีขึ้นชวยลดคาครองชีพใหประชาชนไดในระยะยาว
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DBD Connect เชื่อมโยงระบบบัญชี
สูระบบ DBD e-Filing
เหตุและปจจัยที่ทำใหเกิดโครงการ “DBD Connect”
เริม่ ตนจากนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยทานอธิบดี
บทสัมภาษณพิเศษ
ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ ที่ตั้งใจยกระดับคุณภาพขอมูลบัญชี
รศ.ศรัณย ชูเกียรติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ของธุรกิจไทยใหไดมาตรฐานสากล อันเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโดยการใชสารสนเทศทางการบัญชี ดวยการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กำหนดใหกิจการไทยสงงบการเงินในรูปแบบของ ebXML หรือ
ที่เรียกวา DBD e-Filing

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอตั้งโดยลนเกลา 2 รัชกาล มาแลว 99 ป กำลังจะกาวเขาสูปที่ 100 ในป 2559 เนื่องจากเปน
สถาบันการศึกษาแหงแรกในประเทศไทย จึงมีเครือขายศิษยเกาเปนจำนวนมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยนโยบายของทาน
คณบดี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร ทำใหเกิดความรวมมือระหวางคณะคณาจารยกบั ศิษยเกาอยูเ สมอ ซึง่ ตางก็มปี ณิธานตรงกันในการรักษา
เกียรติภมู จิ ฬุ าฯ หรืออยูท ไ่ี หนก็พฒ
ั นาทีน่ น่ั สำหรับโครงการ “DBD Connect” เกิดจากคุณสมควร วานิชสัมพันธ พีเ่ กาคณะบัญชี จุฬาฯ
ผูบ ริหารบริษทั คริสตอลซอฟท จำกัด (มหาชน) ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ซึง่ ไดรบั รางวัลนวัตกรรมการเชือ่ มโยงระบบ
บัญชีกับระบบการนำสงงบการเงินผานอิเล็กทรอนิกส (DBD e-ﬁling) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบสิทธิใ์ หจฬุ าฯ และกรมพัฒนฯ
เปดใหซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพีของบริษัทผูผลิตรายอื่นสามารถเชื่อมตอโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ได เพื่อชวยลดตนทุน
และระยะเวลาของบริษัทผูผลิตซอฟตแวรในการพัฒนาซอฟตแวรสวนเพิ่มตามนโยบายของกรมฯ และยังชวยเพิ่มความสะดวกใหกับ
เจาของกิจการและนักบัญชีในการสงงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
น้ำใจคนไทย ถึงแมจะมี 2 ปจจัยแรกแลว แตหากขาดปจจัยที่ 3 โครงการ “DBD Connect” ก็คงเกิดไมได มองในมุมหนึ่ง
บริษัทผูผลิตซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพีตางก็เปนคูแขงกัน แตสำหรับโครงการนี้ ก็เห็นวาบริษัทผูผลิตซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพี
มากกวา 12 รายสามารถรวมมือกันได ทำใหตน ทุนการผลิตซอฟตแวรสว นเพิม่ ตามนโยบายของกรมฯ ในภาพรวมลดลง พัฒนาไดรวดเร็วขึน้
สุดทายเจาของกิจการและนักบัญชีของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปนลูกคาที่ใชซอฟตแวรเหลานี้ตาง ๆ ไดรับประโยชน
โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบบัญชีสูระบบการสงงบการเงินทางอินเตอรเน็ต DBD e-Filing ผาน DBD Connect
ขั้นตอนการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม
การนำสงงบการเงินทางอินเทอรเน็ต หรือ DBD e-Filing ตองดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม 2 ตัว คือ
1) โปรแกรม SmartBiz DBD Connect ซึง่ ดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เว็บไซตของบริษทั ผูผ ลิตซอฟตแวร
ที่รวมกันพัฒนา และเว็บไซตของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แลวทำการติดตั้งโดยไมมีคาใชจาย
2) โปรแกรม DBD XBRL in Excel ซึ่งดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา แลวทำการติดตั้งโดยไมมีคาใชจาย
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ขั้นตอนการสงงบการเงิน
1) ขั้นตอนการเตรียมไฟล ซึ่งตองมี 2 ไฟล
(1) ไฟลรูปแบบงบการเงินของบริษัท ดาวนโหลดผานโปรแกรม DBD XBRL in Excel
(2) งบทดลองปปจจุบัน ที่ตอง export จากโปรแกรมบัญชีหรืออีอารพีที่รวมโครงการฯ
2) นำทัง้ 2 ไฟล เขาสูโ ปรแกรม SmartBiz DBD Connect เพือ่ ประมวลผลจัดเตรียมไฟลงบการเงินทีพ่ รอมจะสงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา
3) Export ไฟลงบการเงินที่พรอมสงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา จากโปรแกรม SmartBiz DBD Connect
4) สงไฟลตามขอ 3 ผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th
ความสำเร็จของโครงการ “DBD Connect”
ความสำเร็จ คงตองวัดจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ “DBD Connect”
ประโยชนแรก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก นักบัญชีของกิจการเหลานี้หรือสำนักงานบัญชี สามารถสงงบการเงิน
ในระบบ DBD e-Filing ไดสะดวกและลดคาใชจาย
ประโยชนที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการคาสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไววาจะใหระบบ DBD e-Filing ชวยอำนวย
ความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูประกอบธุรกิจ
ประโยชนที่สาม ความรวมมือของบริษัทผูผลิตซอฟตแวรไทย เนื่องจากคุณภาพของซอฟตแวรบัญชีและอีอารพี มีผลอยางมาก
ตอคุณภาพของงบการเงิน ถึงแมโครงการ “DBD Connect” จะเปนเพียงโครงการเล็ก ๆ แตอาจนับวาเปนกาวแรกทีบ่ ริษทั ผูผ ลิตซอฟตแวร
หลายบริษทั มารวมมือกันพัฒนาซอฟตแวรกลางทีใ่ หประโยชนกบั ทุกฝาย ทัง้ บริษทั ผูผ ลิตซอฟตแวร เจาของกิจการ นักบัญชี และเปนไป
ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ก็หวังวาประสบการณครัง้ นีจ้ ะชวยใหมคี วามรวมมือเพือ่ ประโยชนสว นรวมในครัง้ ตอ ๆ ไปอีก
โดยสวนตัวเชื่อวาความรวมมือที่สรางสรรคกอใหเกิดนวัตกรรมที่ดีงามตอสังคมโดยรวมได
ประโยชนที่สี่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทำหนาที่ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่สามารถประสานและกอใหเกิดรวมมือ
ในการนำความรูมาชวยพัฒนาประเทศและสังคม
อยากใหทานฝากถึงผูประกอบการ/ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing และ DBD Connect
ปจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชื่อวาระบบ DBD e-Filing และ DBD Connect ยังไมนิ่ง จำเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อใหรองรับกฎระเบียบขอบังคับใหม ๆ และเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งจำเปนที่นักบัญชีตองติดตามและปรับตัวใหทันทวงที
ดั ง นั ้ น ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา ในการแสวงหาแนวทางหรื อ พั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ใหม ๆ เพื ่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจำเปนและจะกอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย
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ผลการนำสงงบการเงินป 2559
นิติบุคคลที่มีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตองนำสงงบการเงินใหแกกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดพัฒนาชองทางการนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยเปน
การประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Report language) ที่เปนมาตรฐานสากล และเปนนวัตกรรมการใหบริการ
รูปแบบใหมที่นำมาใชเปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะชวยใหนักวิเคราะห (Analyst) นักลงทุน (Investor) และหนวยงานภาครัฐ
สามารถนำขอมูลงบการเงินจากระบบ DBD e-Filing มาวิเคราะหไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถนำขอมูลไปใชในการวิเคราะห
ไดทันที ซึ่งถือเปนเครื่องมือสำคัญในการสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแตวันที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเปดระบบใหนิติบุคคลนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 มีนติ บิ คุ คลนำสงงบการเงินทาง DBD e-Filing แลวจำนวน 356,034 ราย คิดเปน 77%ของนิตบิ คุ คล
ที่ตองนำสงงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 568,278 ราย
ทัง้ นี้ ความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการขับเคลือ่ นเชิงรุกของกรมฯ เพือ่ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยอำนวยความสะดวก
แกภาคธุรกิจ ดังนี้

1. ออกประกาศใหนติ บิ คุ คลมาขอรับรหัสผูใ ชงานและรหัสผาน
(Username & Password) ลวงหนาตั้งแตเนิ่นๆ เมื่อวันที่
4 กันยายน 2558

2. จัดทำฐานขอมูลงบการเงินรอบปบัญชี 2557 ในรูปแบบ
XBRL เพือ่ อำนวยความสะดวกใหผปู ระกอบธุรกิจไมตอง
กรอกงบการเงินเปรียบเทียบจำนวน 437,249 ราย

3. จัดตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทีช่ น้ั 10 กรมฯ รวมทัง้ รวมมือ
กั บ คณะบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ณ กระทรวงพาณิชย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยไดจัดอบรม
เปนจำนวน 239 ครัง้ มีผเู ขาอบรมทัง้ สิน้ 13,986 ราย ซึง่ คาดวาผูเ ขา
อบรมจำนวนดังกลาวจะสามารถนำความรูไ ปขยายผลใหครอบคลุม
นิติบุคลทั่วประเทศกวา 500,000 ราย
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4. จัดทำโครงการ DBD Connect รวมกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูผ ลิตซอฟแวร
เพื ่ อ ทำการเชื ่ อ มโยงซอฟท แ วร ท างบั ญ ชี ผ  า นระบบ
DBD e-Filing โดยไมตอง Re - Key ขอมูลงบการเงิน
อีกครั้ง ซึ่งปจจุบันมีบริษัทซอฟแวรเขารวมแลวจำนวน
12 บริษัท รวม 17 โปรแกรม

5. กรมฯ ไดขยายเครือขายอินเทอรเน็ตโดยการเชาจาก
ผูใหบริการ Internet Service Provider ณ ชวงเวลาที่มี
การใชงานสูงสุดเพือ่ รองรับและเพิม่ ประสิทธิภาพการให
บริการนำสงงบการเงิน DBD e-Filing ระหวางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

6. กรมฯ รวมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน 130 แหงในการ
สรางวิทยากรเพื่อขยายผลการบรรยาย DBD e-Filing ในภูมิภาค
รวมทัง้ ขับเคลือ่ นการนำสงงบการเงินผานนักบัญชี 53,510 ราย โดยใช
ระบบ e-Accountant เปนชองทางการสือ่ สารและขยายผลการนำสง

ในป 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบธุรกิจ โดยจะดำเนินการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการอบรม (Workshop) โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเปน 30 เครื่อง เพื่อรองรับการเรียนรูระบบ DBD e-Filing
และการสอนติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel รวมถึงเพิ่มการจัดอบรมใหความรูตลอดป 2559-2560 เพื่อใหครอบคลุมนิติบุคคลที่ตอง
นำสงงบการเงินทั้ง 100% โดยมีเปาหมาย ดังนี้
1. ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ทุ ก รายที ่ ต  อ งนำส ง งบการเงิ น สามารถติ ด ตั ้ ง โปรแกรม XBRL in Excel สำหรั บ นำส ง งบการเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ไดดวยตนเอง
2. ผูป ระกอบธุรกิจมีความรูใ นการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ผานการฝกอบรมทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารอบรม
(Workshop) มากยิ่งขึ้น
3. กรมฯ ไดจดั สรรเจาหนาทีด่ า น IT ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการติดตัง้ โปรแกรม XBRL in Excel เพือ่ ใหคำแนะนำและแกไขปญหา
ไวคอยอำนวยความสะดวกประจำหองปฏิบัติการอบรม (Workshop)
การนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) สามารถนำสงไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศและตางประเทศ
หรือกรณีทก่ี รรมการไมอยูก ส็ ามารถสงงบการเงินได จึงสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ ลดตนทุนคาใชจา ยของภาคเอกชนและภาครัฐในการบริหาร
จัดการ ผูป ระกอบธุรกิจสามารถนำขอมูลงบการเงินไปใชประโยชนไดทนั ทีในการเริม่ ตน ตอยอดและสรางเครือขายธุรกิจ ดังนัน้ ทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ ตองผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดบูรณาการความรวมมือกับ 8 หนวยงานพันธมิตรที่มีหนาที่กำกับดูแลธุรกิจ ไดแก
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยมีเปาหมายสูงสุดในอนาคต คือ การใชงบการเงินฉบับเดียว ซึง่ นำสงผานระบบ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดมาตรฐานสากล
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ยกระดับ SMEs สู Smart Enterprises
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจใหมีขีดความสามารถทางการแขงขัน
โดยมุง เนนสรางความเขมแข็งจากฐานรากและสรางสังคมผูป ระกอบการ เพือ่ เพิม่ ความไดเปรียบในการแขงขัน (Comparative Advantage)
สามารถเชือ่ มโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสูเ ศรษฐกิจโลก (Connectivity) สรางเศรษฐกิจบนฐานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ งู ขึน้
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ใหความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพรอมขับเคลื่อนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยมุงเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหมเปนฐานการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏสกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงเรงผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยใหมคี วามเขมแข็งอยางยัง่ ยืน โดยมุง เนนพัฒนา
ศักยภาพผูป ระกอบธุรกิจโดยเสริมสรางองคความรูใ นการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร พัฒนาทักษะ แนวคิด
การเปนนักธุรกิจมืออาชีพ และใหความสำคัญตอการขับเคลือ่ นผูป ระกอบธุรกิจดวยนวัตกรรม พัฒนา/เพิม่ มูลคา
สินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของตลาด ประยุกตใชทักษะกลยุทธการตลาดสมัยใหม และ
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ การคนหาโอกาสและชองทางการตลาดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การใหคำปรึกษาโดยผูท รงคุณวุฒิ ผูเ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ การศึกษาดูงานธุรกิจตนแบบการพัฒนาผูป ระกอบธุรกิจ
SMEs ใหมีความแตกตางและสรางโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกวาคูแขงขัน พรอมทั้งยกระดับผูประกอบธุรกิจ
SMEs สู Smart Enterprises ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก

1) สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจอยาง
เปนระบบตามมาตรฐานสากล ใหมีความเขมแข็งแขงขันได โดยพัฒนาครอบคลุมใน 5 มิติ ไดแก การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย และนวัตกรรม เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพดานการบริหารจัดการธุรกิจ
2) สรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค (Advance Creative Marketeer : DBD-APE) เพือ่ พัฒนาตอยอดผูป ระกอบธุรกิจใหเปนผูน ำ
ดานการตลาดสมัยใหม ผสมผสานกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยเสริมสรางทักษะและแนวคิดดานกลยุทธการตลาดและนวัตกรรม
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถประยุกตใชกลยุทธการตลาดแนวใหมในการขยายตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางโอกาส
ทางการคาเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางกันทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น
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ในป 2559 มีผปู ระกอบธุรกิจ SMEs ผานการพัฒนาฯ ทัง้ 2 กิจกรรม จำนวน 137 ราย แบงเปน กิจกรรมสรางนักธุรกิจมืออาชีพ
จำนวน 94 ราย และสรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค จำนวน 43 ราย โดยทั้ง 2 กิจกรรมไดมีการคัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ผูเปน
ตนแบบทีด่ ี (Best Practice) จำนวน 3 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน ดีมาก และ ดี เพือ่ เปนตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจแกผปู ระกอบธุรกิจ
SMEs รุนตอๆ ไป
นักธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบที่ดี (Best Practice)
กิจกรรม : สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs :DBD-SPE ) รุน 4

ระดับดีเดน
นายชัยณรงค เชื้อชูชาติ
บริษัท คอฟฟบอย จำกัด

ระดับดีมาก
นางสาวสิทธิณี ทองใบ
รานผดุงฉัตร

ระดับดี
นางสาววรลัญซ กิจเสถียรธีรกุล
รานขาวขาหมูตรอกซุง

กิจกรรม : สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) รุน 5

ระดับดีเดน
นางสาววริษา เลิศชัยวรกุล
บริษัท พามาบายวริษา จำกัด

ระดับดีมาก
นายวิชัย อมตมหัตธนะ
บริษัท สยามเน็ตเวิรคแอนดคอมพิวเตอร จำกัด

ระดับดี
นางธัญญวาริน จันทรประภางกูร
Franchise Play Fun Clay Thailand

กิจกรรม : สรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)

ระดับดีเดน
นายชัชวาล ตั้งตงฉิน
บริษัท ยูโรเดคคอร จำกัด

ระดับดีมาก
นายเรืองยศ ดานซาย
บริษัท ดี-แลนด กรุป

ระดับดี
นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแกว
บริษัท เดอะตรีทัช เอเชีย แปซิฟค จำกัด
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ผลการประชุมความรวมมือดานการจดทะเบียนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดสงผูแทนเขารวมการประชุมความรวมมือ European Commerce
Registers’ Forum (ECRF) และ The Corporate Registers Forum (CRF) ประจำป 2016 ณ เมืองคารดฟิ ฟ สหราชอาณาจักร เพือ่ หารือ
และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจ การพัฒนาการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ ประเด็นปญหาหรือ
ความทาทายที่หนวยงานจดทะเบียนธุรกิจประสบ การปฏิรูปกฎหมาย/ระบบจดทะเบียนธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ รวมถึง
ความสมบูรณและคุณภาพของขอมูลธุรกิจ กับผูแทนจากหนวยงานจดทะเบียนของประเทศสมาชิก ECRF และ CRF
ECRF และ CRF เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศดานการจดทะเบียนธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณและพัฒนาการใหมๆ เกีย่ วกับระบบการจดทะเบียนธุรกิจ รวมทัง้ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเกีย่ วกับระบบ
การจดทะเบียนธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่ใชหรือจะใชในการจดทะเบียน

ในการประชุม ECRF/CRF 2016 ประเทศสมาชิกมีความเห็นรวมกันวาระบบการจดทะเบียนธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความโปรงใส
ถือเปนเครือ่ งมือสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ ชวยเสริมสรางการแขงขันทางดานการคาการลงทุน เปดโอกาส
ใหผูประกอบการไดเขาถึงตลาด และกอใหเกิดการสรางงาน ซึ่งในรอบปที่ผานมา ประเทศตางๆ ไดมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ
และการจัดสงขอมูลในหลายดาน เชน ติมอร-เลสเต ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ไดออกกฎหมายยกเลิกขอกำหนดเกี่ยวกับ
เงินทุนขั้นต่ำสำหรับการจัดตั้งบริษัท และอยูระหวางการออกกฎหมายรองรับการใหบริการผานระบบออนไลน เลบานอน นำเทคโนโลยี
เขามาชวยในการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ การจัดสงขอมูล และการชำระคาธรรมเนียมผานระบบออนไลน รวมถึงพัฒนาการใหบริการ
จดทะเบียนธุรกิจแบบ one-stop shop
นอกจากนี้ หลายประเทศไดเปลี่ยนมาใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบที่เปนที่นิยมคือ Internet
(web based form) ทั้งนี้ การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ/จัดสงขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดระยะเวลาและคาใชจาย
ชวยปกปองระบบจดทะเบียนธุรกิจ ปองกันปญหาการฉอโกงหรือทุจริต และกอใหเกิดประโยชนตอการเขาถึงขอมูล ประเทศที่ไดมี
การพัฒนาชองทางยื่นคำขอจดทะเบียน/จัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรอบปที่ผานมา เชน บราซิล เดนมารก อิสราเอล ฯลฯ
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศใหความสำคัญมาก คือ มาตรการเพื่อปองกันการทุจริตเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและเพื่อ
ใหขอมูลธุรกิจถูกตองและสมบูรณ ปจจุบันแตละประเทศพยายามพัฒนาใหระบบจดทะเบียนของตนมีความงายและสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยตอระบบทะเบียนธุรกิจได และนำมาซึ่งการฉอโกงหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบ
จดทะเบียนธุรกิจ เชน การปลอมลายมือชือ่ หรือการไมดำเนินการตามทีก่ ฎหมายกำหนด เปนสาเหตุของการโตแยงกัน โดยแตละประเทศ
ไดใชวธิ กี ารแตกตางกันไป เพือ่ ปองกันปญหาดังกลาว เชน การปองกันการโจรกรรมเอกลักษณบคุ คล (Identity Thief) อาทิ การใชระบบ
email แจงกลับผูท เ่ี กีย่ วของทุกครัง้ ทีม่ กี ารจดทะเบียน/การแกไขรายการทางทะเบียน/การยืน่ เอกสารอันเกีย่ วของกับธุรกิจ การเพิม่ บทลงโทษ
ตอผูที่กระทำผิดเกี่ยวกับการจดทะเบียน และการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

22

ในสวนของระบบการจดทะเบียนธุรกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนเจาภาพการประชุม มีบริษัทจำกัดจดทะเบียนประมาณ
3.5 ลานราย และมีบริษทั จัดตัง้ ใหมประมาณปละ ๕.๘ แสนราย การใหบริการของ Companies House1 ซึง่ รวมถึงการจดทะเบียนเพือ่
จัดตัง้ บริษทั (การจองชือ่ บริษทั การยืน่ จดทะเบียนและการชำระคาธรรมเนียม) สามารถทำไดในรูปแบบเอกสารหรือดำเนินการผานระบบ
ออนไลน โดย Companies House สนับสนุนใหผปู ระกอบการดำเนินการผานระบบออนไลน เนือ่ งจากจะมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยำ สามารถตรวจสอบได และมีอตั ราคาธรรมเนียมทีต่ ำ่ กวา ทัง้ นี้ เอกสารทัง้ หมดจะถูกนำเขาระบบในรูปแบบ image เพือ่ ประโยชน
ในการสืบคนและคนหาขอมูล นอกจากนี้ ภายในป ๒๕๖๓ Companies House มีแผนในการใหบริการทุกประเภทผานระบบออนไลน
๑๐๐% โดยมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล รวมถึงพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจเพื่อลดภาระของผูประกอบการ เชน เชื่อมตอการใหบริการ
จดทะเบียนธุรกิจกับการจดทะเบียนภาษีกับ HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs)

จากการเขารวมประชุมดังกลาวขางตน ทำใหไดรับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียนธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนธุรกิจของแตละประเทศ มาตรการเพื่อปองกันการทุจริตเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและเพื่อใหขอมูลธุรกิจถูกตองและ
สมบูรณ ซึง่ เปนประโยชนและเปนแนวทางในการนำมาปรับปรุงและพัฒนา การบริการดานการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในระดับสากลตอไปได โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจดทะเบียนใหอยูใ นรูปแบบออนไลน ซึง่ อยูร ะหวางการพัฒนาระบบการจดทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ใหการจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วตอผูป ระกอบการมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังเปนการรักษาหรือพัฒนาอันดับ
ความยาก-งายในการเริม่ ตนธุรกิจของไทย ตามรายงานของธนาคารโลกใหสงู ขึน้ ซึง่ จะสงผลดีตอ การเริม่ ตนธุรกิจ การลงทุน และเศรษฐกิจ
ของประเทศตอไปในอนาคต
1Companies House เปนหนวยงานภายใต the Department for Business, Innovation and Skills มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดตั้งและเลิกบริษัท

การใหบริการขอมูลตอสาธารณะ และการตรวจสอบและการเก็บรักษาขอมูลบริษัทภายใต Companies Act และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัททุกประเภทภายใต
Companies Act ๒๐๐๖ จะตองจัดตั้งและจดทะเบียนกับ Companies House และจัดสงเอกสารและรายละเอียดตางๆ ตามที่กำหนด
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Franchise Asia Philippines Expo 2016
เพื่อใหธุรกิจแฟรนไชสไทยสามารถสรางและขยายเครือขายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือขายทั้งในตางประเทศ และเปนที่ยอมรับ
สามารถขยายโอกาสทางการตลาดและแขงขันในระดับสากลได กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดจัดกิจกรรมสรางและขยายเครือขาย
ทางการตลาดระหวางแฟรนไชสไทยกับเครือขายธุรกิจ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยการนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย
ที่มีศักยภาพ ไปนำเสนอและการเจรจาธุรกิจแฟรนไชสในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส รายละเอียดดังนี้
1. ชื่องาน Franchise Asia Philippines Expo 2016 ซึ่งเปนงานแฟรนไชสที่ดีที่สุดในฟลิปปนสและใหญที่สุดในเอเชีย
* บนพื้นที่แสดงธุรกิจกวา 10,000 ตร.ม.
* มีธุรกิจเขารวมนำเสนอธุรกิจมากกวา 500 แบรนด ทั้งจากฟลิปปนสและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
* มีผูแทนภาคธุรกิจทั้งในประเทศฟลิปปนสและตางประเทศเขารวมงานกวา 1,000 ราย
* มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมงานกวา 40,000 ราย (ในป 2015)
2. สถานที่จัดงาน ณ SMX Convention Center กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส
3. ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ระหวางวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559
4. ผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสที่เขารวมงานแสดงสินคาฯ จำนวน 12 ราย

ลำดับ

ประเภทธุรกิจ

จำนวน (ราย)

1

อาหารและเครื่องดื่ม

7

2

บริการ

4

3

คาปลีก

1
รวม
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5. รับฟงการบรรยายพิเศษ โดยทานอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) ประจำกรุงมะนิลา น.ส. รชกร ศักดิ์ศรี และวิทยากร
รับเชิญพิเศษ นายดุษฎี เขมะพันธุมนัส ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามะนิลา และ นางสุกัญญา เสรีโยธิน
President and CEO, บมจ. ปตท ประจำสาขามะนิลา ประเทศฟลิปปนส
6. กิจกรรมที่นาสนใจภายในงาน อาทิ พิธีเปดงาน Franchise Asia Philippines Expo 2016 : Expo Opening Ceremonies
การสัมมนาหัวขอ Master Franchising Seminar & Business Matching Opportunities และรวมงาน : The Chairman’s
Networking Reception Night/ A Taste of Franchising เปนตน
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ทัง้ นีผ้ ลจากการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ คาดวาจะสามารถสรางสวนแบงการตลาดรวมในประเทศฟลปิ ปนสไดกวา 3,000 ลานบาท
ภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากนี้ โดยคาดวาจะสามารถขายแฟรนไชสในรูปแบบดังกลาวไดไมนอยกวา 10 กิจการ นาจะมีสาขาเกิดขึ้น
เฉลีย่ ไมนอ ยกวา 5 สาขา/แบรนด โดยการใหสทิ ธิแ์ บบ Multiple Unit จำนวน 7-9 กิจการ และการใหสทิ ธิแ์ บบ Area หรือ Master Franchise
ไมนอ ยกวา 1-3 กิจการ ประมาณการยอดขาย 1.2 ลานบาท/แบรนด/เดือน/สาขา และมีสาขาเกิดขึน้ ใหมอยางนอย 1 สาขา/ป โดยสามารถ
สรางรายใหแฟรนไชสซอรไทยทีม่ าจากคาแฟรนไชสฟป ระมาณ 60 ลานบาท และคารอยัลตีฟ้  ประมาณ 3-5% ของมูลคาตลาดทีเ่ กิดขึน้
หรือประมาณ 120 ลานบาท หรือรวมแลวไมนอยกวา 180 ลานบาทภายใน 5 ป ซึ่งถือวาเปนอีกชองทางที่ชวยสรางรายไดเขาประเทศ

25

01
02
03
04

26

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ
เปนประธานเปดศูนยชวยเหลือผูประกอบการ SMEs (SME
Rescue Center) โดยมีผูบริหารกระทรวงพาณิชย เขารวม
ณ หองมัฆวานรังสรรค ชัน้ 3 สโมสรทหารบก เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี
21 กรกฎาคม 2559

นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
พรอมดวยผูบริหารระดับสูง นำขาราชการกระทรวงพาณิชย
รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และไดรวมกัน
ปลอยพันธุปลาจำนวน 840,000 ตัว ลงสูแมน้ำเจาพระยา
เปนการทำความดีถวายเปนพระราชกุศลเนือ่ งในวันแมแหงชาติ
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานเปดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "สรางความเขมแข็ง
เครือขายธุรกิจ MOC Biz Club" ครั้งที่ 5 ใหกับสมาชิก MOC
Biz Club สวนภูมิภาค เพื่อสรางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
ธุรกิจในแตละจังหวัดรวมกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ทองถิน่ ใหสามารถเติบโตไปพรอมกัน ณ โรงแรมบุรศี รีภู บูตกิ โฮเต็ล
จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559

นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 44 (2/2559) ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 เมื่อวันจันทรที่
1 สิงหาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ให ก ารต อ นรั บ คณะผู  บ ริ ห ารของ Agency for Business
Registration (ABR), Ministry of Planning and Investment
(MPI) ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนธุรกิจ และเยี่ยมชมกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ณ หองประชุม ชั้น 17 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

นางสาวรัตนา เธียรวิศษิ ฎสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว ครัง้ ที่ 8/2559
ณ หองมวงระยา ชั้น 7 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

นายสาโรจน สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนประธาน การอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
สถานการณจำลอง (Simulation) หลักสูตร "สรางนักบัญชี
คุณภาพรุนใหม” โครงการ (Young & Smart Accountants)
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมพรหมโยธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายสาโรจน สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธาน
เปนประธาน การอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั กิ ารในลักษณะ
การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายวาดวย
สถานการณจำลอง (Simulation) หลักสูตร "สรางนักบัญชี
หลักประกันทางธุรกิจ ณ หองมวงระยา ชัน้ 7กรมพัฒนาธุรกิจการคา
คุณภาพรุนใหม” โครงการ (Young & Smart Accountants)
เมือ่ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมพรหมโยธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช

ฉลาดซือ้
ประหยัดใช

ฉลาดซือ้
ประหยัดใช

เลือกซื้อสินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

ฉลาดซือ้
ประหยัดใช

ณ รานที่มีสัญลักษณ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช” 537 สาขา ใน 67 จังหวัดทั่วประเทศ

ฉลาดซือ้
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