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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
มอบนโยบายปี 2553 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มุ่งการให้บริการแบบสร้างสรรค์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งมั่นพัฒนาบริการสร้างสรรค์
เพื่อเป็น e-Department ในปี 2553
งานต้นสายปลายทางธุรกิจ 87 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
(Thailand Franchise Quality Award 2009)
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย
ระบบประเมินความพึงพอใจในการซื้อขายสินค้า
หรือบริการออนไลน์
ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก้าวหน้าด้วยบริการข้อมูลธุรกิจ
ผ่านอินเทอร์เน็ต
สภาวการณ์จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศในปี 2552
ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
พันธมิตร 3 หน่วยงาน จับมือสร้าง e-Starting Business
ภาพข่าว

คณะที่ปรึกษา • อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า • รองอธิบดี • ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก / ผู้อ�ำนวยการกอง
กองบรรณาธิการ • ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม • ผู้แทนทุกส�ำนัก / กอง
ออกแบบและจัดพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บางกอกบล๊อก 253, 255 255/10-11 ถ.พะเนียง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2281-5089, 0-2281-2055
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เปิดใจอธิบดี
ประมาณปี 2528 ที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ 6 อยู่ ผมได้รับมอบหมายจาก
ท่านสุคนธ์ กาญจนาลัย อธิบดีกรมทะเบียนการค้าขณะนั้นให้เขียนบทความ
เพื่อเผยแพร่บทบาทและภาระหน้าที่ของกรม คิดอยู่นานว่าจะใช้ชื่อเรื่องอะไร
แต่เมือ่ เห็นว่ากรมท�ำหน้าทีร่ บั จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทครบทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การจั ด ตั้ ง เปลี่ ย นแปลงและเลิ ก ช� ำ ระบั ญ ชี คื อ ท� ำ หน้ า ที่ ตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง
ของธุรกิจจนสิ้นสุดปลายทางเมื่อธุรกิจสิ้นสภาพลง ผมจึงใช้ชื่อบทความนั้น
ว่า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” และค�ำๆ นี้ก็ยังติดอยู่ในใจผมตลอดมา
เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมนี้ หลังจาก
ที่ย้ายออกไปกว่า 16 ปี กรมได้ถูกเปลี่ยนชื่อและปรับบทบาทหน้าที่ให้เข้มข้น
ขึ้ น โดยมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การค้ า อย่ า งครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารรั บ
จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใหม่ ทั่ ว ประเทศปี ล ะกว่ า 42,000 ราย การรั บ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิกช�ำระบัญชีและถอนทะเบียนร้างปีละประมาณ
380,000 ราย การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสามารถ
แข่ ง ขั น ได้ การก� ำ กั บ ดู แ ลทั้ ง ธุ ร กิ จ ไทยและต่ า งด้ า วให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกรอบ
กติกา การบังคับใช้กฎหมายส�ำคัญ 9 ฉบับอย่างจริงจังเมื่อมีการฝ่าฝืน
การเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่คอยให้บริการข้อมูลที่
ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า บทบาทของกรมเป็น
ทั้งผู้สร้าง ผู้พัฒนาส่งเสริม ผู้กำ� กับดูแล ผู้สนับสนุนข้อมูล และผู้ทำ� ให้
ธุรกิจสิ้นสภาพลง คือเป็น “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” นั่นเอง
ถึงวันนี้ เมือ่ มีความคิดทีจ่ ะสร้างเครือ่ งมือและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และติดต่อสื่อสารระหว่างกรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศกว่า 1,300
คน และกับผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบการอยู่จริงกว่า 530,000
ราย ผู้ท�ำบัญชี 70,000 ราย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7,000 ราย ส�ำนักงาน
บัญชีและกฎหมาย 10,000 แห่ง และสมาคมการค้าอีกกว่า 700 แห่ง รวม
ทั้งพันธมิตรที่เป็นทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกจ� ำนวนมาก กรมจึ ง ได้
จั ด ท� ำ วารสารสื่ อ กลางที่ มี ลั ก ษณะเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ขึ้ น และน� ำ ค� ำ ว่ า
“ต้นสายปลายทางธุรกิจ” มาใช้เป็นชื่อวารสาร ดังที่ท่านก� ำลังอ่าน
ฉบับปฐมฤกษ์อยูน่ ี้ และจะจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนือ่ งทุกๆ สองเดือน
และเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอีกมาก จึงใคร่ขอ
รับค�ำแนะน�ำเพื่อที่กองบรรณาธิการจะได้น�ำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายปี 2553
ให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มุ่งเน้นการให้บริการแบบสร้างสรรค์
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ในฐานะทีก่ �ำกับดูแล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบนโยบายใน
ด้านการบริการให้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยให้พัฒนาการให้บริการแบบสร้างสรรค์
(Creative Services) ภายใต้สโลแกน “ยิม้ แย้ม
โปร่งใส ใส่ ใจบริการ” เพื่อให้ประเทศไทยได้
รับการจัดล�ำดับของ World Bank ที่เป็น
ประเทศทีง่ า่ ยต่อการท�ำธุรกิจ (Ease of Doing
Business) จากล�ำดับที่ 12 ในปี 2552 เป็น
ล�ำดับที่ 9 ในปี 2553
โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ
เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
3 แนวทาง คือ

1. การปรับบริการ
และภาพลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจ
(Business Development Center)
1.1 ด้วยการปรับปรุงศูนย์บริการธุรกิจของ
กรมทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความทันสมัย เพือ่
ให้ประชาชนมีความรูส้ กึ อบอุน่ และสบายใจ
ในการเข้าใช้บริการและพร้อมกันนั้นก็ต้องได้
รับความสะดวก รวดเร็วไปด้วย โดยให้ด�ำเนิน
การให้ บ ริ ก ารในส่ ว นกลางทั้ ง หมดจ� ำ นวน
5 แห่ง ภายในเดือนเมษายน 2553 และใน
ส่วนภูมภิ าค 30 จังหวัดภายในปี 2553
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1.2 จัดตั้ง “ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ” เพื่อท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของกรรมการ
ผู้ถือหุ้น และผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในการลดปัญหาการฟ้องร้อง
ในทางคดี และเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

2. ขยายการให้บริการสู่ธุรกิจ

2.1 ด้วยการขยายบริการการขอหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนของห้างหุน้ ส่วน บริษทั
ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ในการติดต่อธุรกิจอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์ให้
บริการของกรม ในรูปแบบ DBD Express Service ภายใต้สโลแกน “รวดเร็ว ทันใจ
ไปได้ทกุ ที”่ โดยให้ยนื่ ขอหนังสือรับรองด้วยการช�ำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารใกล้
บ้าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนไปให้สถานที่ของ
ผู้ขอ ทั้งนี้ให้ขยายการให้บริการจากเดิมที่ให้บริการกับผู้ขอหนังสือรับรองในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด นนทบุ รี เพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ และต่อไปจะให้เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรองไปให้
บริการ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอและเทศบาล
2.2 เพิม่ ความสะดวกในการยืน่ ขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั จากเดิมการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทในส่วนภูมิภาค หากนิติบุคคลตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดต้องยื่นจด
ทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนจังหวัดนัน้ ต่อไปจะให้ศนู ย์บริการของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าในส่วนภูมภิ าค 10 จังหวัด ให้บริการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด
ใดก็ได้
2.3 ถ่ายโอนภารกิจ “จดทะเบียนพาณิชย์” จากเดิมผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยไม่ว่า
ประกอบธุรกิจในอ�ำเภอใดต้องไปยื่นขอจดทะเบียน ณ ที่ท�ำการ องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) ซึ่งตั้งอยู่ในอ� ำ เภอเมืองของจั ง หวั ด นั้ น ให้ ส ามารถยื่ น ขอ
จดทะเบียน ณ ที่ท�ำการ อบต. หรือเทศบาล ที่ร้านค้าของตนตั้งอยู่ ซึ่งมีอยู่ทั่ว
ประเทศจ�ำนวน 7,800 แห่ง โดยจะเริ่มด�ำเนินการสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวด้วยการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้ ซึ่งจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2553

3. การมุ่งสู่การเป็น e-Department

3.1 ด้วยการสร้างระบบ One start One Stop Service (OSOS) โดยร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรในการใช้เลขทะเบียนของแต่ละหน่วยงานเป็นเลขทะเบียนเดียว คือ เลข
ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของกรม
สรรพากร และเลขทะเบียนนายจ้างของส�ำนักงานประกันสังคม โดยจะเชื่อมโยง
ข้อมูลและออกเป็นเลขทะเบียนเดียวกันทั้งระบบ ภายในสิ้นปี 2553 นี้
3.2 เพิม่ ช่องทางให้บริการหนังสือรับรองซึง่ แต่ละปีมจี �ำนวนเกือบสองล้านฉบับ (ปี 2552
จ�ำนวน 1.8 ล้านฉบับ) ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (e-Certificate)
3.3 เตรียมความพร้อมในการสร้างระบบให้บริการรับงบการเงินที่นิติบุคคลมีหน้าที่ต้อง
ส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจ�ำทุกปีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ภายในปี 2553

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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มุ่งมั่นพัฒนา
บริการสร้างสรรค์
เพื่อเป็น
e-Department
ในปี 2553

e-Department
หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายบรรยงค์
ลิ้มประยูรวงศ์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้ามารับงาน
ต่อจากอธิบดีคนก่อน ด้วยความเป็นคนกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) มาก่อน ก็ได้เดินหน้าผลักดันพัฒนางานของกรมทันที
ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนางานของกรม ได้ยึดแนวคิดที่ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นสายปลายทางของธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจส�ำคัญ 4 ด้าน
คือ สร้างธุรกิจ (จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์) พัฒนาธุรกิจให้
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เข้มแข็งเติบโต (ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ) ดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล (ก�ำกับดูแล
การจัดท�ำบัญชีและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจ) รวมเป็นคลังข้อมูล
ทางธุ ร กิ จ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ จึงมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงงานของกรมอีก
หลากหลาย ทั้งในด้านกายภาพของสถานที่ท�ำงาน โครงสร้าง บุคลากร และบทบาท
ภารกิจของกรม และงานหนึ่งที่มุ่งมั่นจะให้เห็นผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมให้ได้ในปี 2553
คือ การสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็น e-Department ซึ่งเป็นพันธสัญญาหนึ่ง
ที่ได้ให้ไว้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ในฐานะที่
ก�ำกับ ดูแ ลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจนถึงวันนี้ได้มี หลายโครงการที่ด� ำเนินการ
ไปแล้ว เช่น

1. การให้บริการแบบสร้างสรรค์ (Creative Services)
ภายใต้ค�ำขวัญ “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” โดยการปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์บริการธุรกิจทั่วประเทศให้ทันสมัย มีรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ที่จดจ�ำได้ง่าย
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพ และความพร้อม
ในการมุ่งมั่นให้บริการ

2. เพิ่มช่องทางการบริการให้กับผู้ที่ต้องการหนังสือ
รับรองรายการทางทะเบียน

โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นขอและรับ ณ ที่ท�ำการของศูนย์ให้บริการธุรกิจของ
กรม แต่ จ ะมี ก ารน�ำ ส่ ง ให้ ถึ ง สถานที่ ข องผู ้ ข อโดยทางไปรษณี ย ์ EMS ซึ่ ง
ประกันการได้รับในวันถัดไปของการยื่นขอ หรือการให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงสถานที่
ของผู้ขอภายใน 3 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ

3. จัดตั้ง “ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ”

เพื่อท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งในขณะนี้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นเหตุจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้น
กรรมการกับผู้ถือหุ้น กรรมการกับกรรมการ โดยมีแนวทางในการไกล่เกลี่ย
เริ่มต้นด้วยการให้มีเจ้าหน้าที่ค้นหาถึงที่มาของข้อพิพาท แล้วชี้แจง ท�ำความ
เข้าใจในข้อเท็จจริง กฎหมาย และระเบียบ กับคู่กรณีแต่ละฝ่ายจนกระทั่ง
น�ำมาสู่การน�ำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพบปะพูดคุยท�ำความเข้าใจกัน โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องน�ำเรื่องขึ้นสู่ศาล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อโต้แย้ง และลดปัญหาความชะงัก
ของการด�ำเนินธุรกิจ

เพือ่ ให้พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็น e-Department ในปี 2553 อธิบดีบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
มีแผนงานที่จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการออกหนังสือรับรองผ่านธนาคาร
ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 7,293 สาขาทั่วประเทศ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทข้ามเขต
จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การคื บ หน้ า ไปพอสมควรแล้ ว การบริ ก ารรั บ งบการเงิ น
ของนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
(ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และส�ำนักงานประกันสังคม) ในการ
ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขผู้เสียภาษีอากร และเลขทะเบียนนายจ้าง ซึ่งขณะนี้
อยู ่ ร ะหว่ า งการตกลงในรายละเอี ย ดและการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเทคนิ ค และ
กฎหมาย คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้ในปีนี้
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87

งานต้นสายปลายทางธุรกิจ :

กรมพัฒนา
ปี ธุรกิจการค้า
13-15 มกราคม 2553
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้ำ นนทบุรี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 87 ปี ในวันที่
16 มกราคม 2553 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดงาน “ต้นสายปลายทางธุรกิจ: 87 ปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ระหว่างวันที่ 1315 มกราคม 2553 บริเวณกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สนามบินน�ำ้ นนทบุรี โดยได้รบั เกียรติ
จากรัฐมนตรีชว่ ยว่ากระทรวงพาณิชย์ (นาย
อลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานเปิดงาน

ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบ 87 ปี

มอบทุนการศึกษาแก่บตุ รธิดาเจ้าหน้าทีข่ อง
กรมเปิดตัวศูนย์บริการจดทะเบียนธุรกิจ
รู ป แบบใหม่ และศู น ย์ ส มานฉั น ท์ ธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด นิ ท รรศการแสดง
บทบาทและภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า นิ ท รรศการโชว์ ศั ก ยภาพธุ ร กิ จ ที่
ประสบความส�ำเร็จ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์
ส�ำนักงานบัญชี และจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ

ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถ่ายภาพร่วมกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 9

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
แจกทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ของกรม 30 ทุน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ชมงานนิทรรศการด้วยความสนใจ

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประธานในพิธีสงฆ์ บูชาพระรัตนตรัย
ผู้บริหารและข้าราชการร่วมพิธีสงฆ์

10 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส

Thailand Franchise

Quality Award 2009
แฟรนไชส์เป็นรูปแบบธุรกิจทีเ่ ข้ามาในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2522
มีการเจริญเติบโตมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า
30 ปี ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นของคนไทยจริงๆ เริ่มเกิดขึ้นในระยะหลัง
โดยมีการน�ำกลยุทธ์ในการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์มาใช้เพิม่ มาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยไม่นอ้ ย
กว่า 408 กิจการ ครอบคลุมหลากหลายกว่า 11 ประเภทธุรกิจ โดย
มีสาขารวมกันทั้งสิ้นกว่า 21,500 สาขา มีมูลค่าทางการตลาดรวม
กันกว่า 77,097 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการเติบโตของอุตสาห
กรรมแฟรนไชส์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มด้านปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ การขยายตัวของแฟรนไชส์ไทยไปสู่ต่างประเทศ
ยังท�ำได้ไม่ดนี กั จ�ำนวนแฟรนไชส์ไทยทีส่ ามารถขยายสูต่ า่ งประเทศ
ได้จริงมีอยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนแฟรนไชส์ทั้งหมด ท�ำให้
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสูม่ าตรฐานระดับสากลเป็น
ความจ�ำเป็นที่ต่อเนื่องกับการพัฒนาที่ผ่านมา

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดท�ำ “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์แห่งชาติ” ขึน้ ในปี 2551 โดยอิงหลักการแนวทางระบบ
สากลนิยมของ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งจัดท�ำขึ้นตาม
แนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm

Baldrige National Quality Award - MBNQA) ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและ
มีการน�ำไปใช้กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นระบบเกณฑ์ที่เน้น
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรธุรกิจของตนให้มคี ณ
ุ ภาพและความ
เป็นเลิศ ทั้งนี้ก็เพราะคุณภาพเป็นหัวใจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจในทุกระดับ จากในอดีตเมื่อ 30 ปีก่อน ที่เน้นการท�ำระบบ
คุณภาพการผลิต ที่เรียกว่า Quality Control (QC) ซึ่งเป็นระบบที่
เน้นการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า มาสู่ยุคระบบคุณภาพ
ทั้งองค์กรที่ระบบคุณภาพนั้นได้ก้าวล�้ำสูงขึ้นถึงระดับการพัฒนา
ความเป็นเลิศขององค์กร (Excellence Organization)

การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส
สู่มาตรฐานคุณภาพ

ในป 2552 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดด�ำเนินการตอเนื่อง สู
ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู เกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อยางเปนรูปธรรม ศูนยวจิ ยั พัฒนาธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสสากล
(IRF) มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปนทีป่ รึกษาดําเนินการ และจัดพิธมี อบ
รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส ประจําป 2552-2553 ขึ้น เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (CDC) โดย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) เปน
ประธานในพิธี ผูเ ขารวมงานในพิธดี งั กลาวประกอบ ดวยผูป ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส ทูตพาณิชยของตางประเทศประจําประเทศไทย
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(ประเทศที่ธุรกิจแฟรนไชสไทยเขาไปขยายตลาด) หนวยงานภาค
รัฐ/องคกรที่เกี่ยวของ และสื่อมวลชน

รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส

1) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสยอดเยี่ยม ประจ�ำ
ป 2552-53 (The Best Franchise of The Year Award 2009-10)
ได้แก The Pizza Company, บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด
(มหาชน)
2) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเด่น ดานวิสัย
ทัศน (Excellence Franchise Leadership Award) ไดแก
Coca Suki, Coca Holding Internayional Co.,Ltd.
3) รางวั ล มาตรฐานคุ ณ ภาพแฟรนไชส ดี เ ด่ น ด า น
ยุ ท ธศาสตร อ งค ก ร (Excellence Franchise Strategic
Management Award) ได้แก Moly Care, บริษัท โมล่ี จ�ำกัด
4) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเด่น ดานการ
สรางสรรคลูกคา (Excellence Franchise Customer & Marketing Focus Award) ไดแก Win-SentCenter Service, บริษัท
วินเซ็นท เซ็นเตอร กรุป จํากัด
5) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเด่น ดานการ
พั ฒ นาองค ค วามรู  (ExcellenceFranchise Knowledge
Management Award) ได้แก G.M. Tour & Travel, บริษัท
จี.เอ็ม.ทัวร แอนด ทราเวล จํากัด
6) รางวั ล มาตรฐานคุ ณ ภาพแฟรนไชส ดี เ ด่ น ด า น
ทรั พ ยากรบุ ค คล (Excellence Human Resource
Management Award) ได แ ก โชคดติ่ ม ซํ า , บริ ษั ท โชคดี
อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส จํากัด
7) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเด่น ดานการ
บริหารจัดการ (Excellence Franchise Process Management
Award) ได้แก True Coffee, บริษัท ทรูไลฟสไตล รีเทล จ�ำกัด
8) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเด่น ดานผล
ประกอบการ (Excellence Franchise Business Performance

Award) ไดแก Chester Grill, บริษัท เชสเตอรฟู้ด จ�ำกัด
รางวัลพิเศษ สําหรับผู้สนับสนุน ขาวสารทางดานธุรกิจ
แฟรนไชส จ�ำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลสื่อสรางสรรคธุรกิจ
แฟรนไชส (Special Media Commendation Award) ทีช่ ว่ งสราง
สรรค ขาวสาร และความรูภาครัฐหรือภาคธุรกิจแฟรนไชส
ไดแก หนังสือพิมพผูจัดการ 360 องศา รายสัปดาห ทั้งนี้ ธุรกิจที่
ไดรับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดดีเดนทั้ง 9 รางวัล จะ
ไดรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

แผนงานพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสเู กณฑ
มาตรฐานคุณภาพ ป 2553

ในป 2553 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังคงมีแผนงานทีจ่ ะพัฒนา
ธุรกิจแฟรนไชสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสเชนเดียวกับ
ป 2552 ที่ผานมา โดยจะมุงเนนทางดานการประเมินธุรกิจ และ
พัฒนาธุรกิจสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ขณะเดียวกันก็มีการสราง
นักประเมินตามเกณฑมาตรฐาน คุณภาพแฟรนไชสเพิ่มขึ้นดวย
เพื่อเพิ่มบุคลากรที่จะทําหนาที่ในการประเมินธุรกิจตามเกณฑ
มาตรฐาน คุณภาพ ซึง่ จะเปนทัง้ เจาหนาทีข่ องรัฐ และองคกรเอกชน
ที่เกี่ยวของ เชน สมาคมการคา ทําใหสามารถประเมินธุรกิจไดใน
วงกวางมากขึ้น

39 ธุรกิจที่ ไดรับตราสัญลักษณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส ปี 2552-2553
1. 94 Coffee
5. Clay Works
9. DD Mart
13. Fascino
17. Hot Spa
21. Moly Care
25. Smart Brain
29. The Pizza Company
33. Win-Sent Center Service
37. บานไรกาแฟ

2. Beauty Buffet
6. Coca Restaurant
10. Double A
14. G.M. Tour & Travel
18. Kristie France
22. Neo Suki
26. Smart English
30. To-Sit
34. Wizard
38. โรงเรียนสปามรดกไทย

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.
31.
35.
39.

Billion Coffee
Daddy Dough
Dr.Orawan Holistic Institute 1988
Giffarine
LDC Dental
PD House
Spicchio
True Coffee
เจียงลูกชิ้นปลา
สิเรียม บิวตี้ เซ็นเตอร

4. Chester Grill
8. Dairy Farm
12. EZ’s International Franchise
16. Gourmet Delight
20. Mobile Steak
24. Princess Beauty
28. The Coffee Maker
32. Union Plus
36. โชคดีติ่มซํา

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการ
โลจิสติกส์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
แถลงข่าวเปิดตัวสินเชือ่
ธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุม 11
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว หรือ SME Bank) ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
3,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ดอกเบีย้ ต�ำ่ MLR-3% เพือ่ สร้างสภาพคล่องธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ให้เข้มแข็ง และก้าวสูร่ ะดับ
สากล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่สนใจ
ยื่นขอสินเชื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในปีหนึ่งๆ มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 736,000 ล้านบาท และสร้าง
มูลค่าเพิ่มรวม 300,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของ GDP ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับบริษทั จดทะเบียน จ�ำนวน 16,913 บริษทั โดยธุรกิจโลจิสติกส์ นับว่าเป็นบริการสนับสนุน
ที่ส�ำคัญของภาคธุรกิจการผลิตและการค้าที่จะช่วยให้ต้นทุนการจัดจ�ำหน่ายและการ
กระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความส�ำคัญต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ส่วนใหญ่เป็น SMEs
มากกว่าร้อยละ 80 และก�ำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพการแข่งขันที่สูงมาก ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจในกลุ่มขนส่งทางบก ตัวแทนขนส่งทางเรือ และทางอากาศ บริการพิธีการ
ศุลกากร โดยเฉพาะมีความเสียเปรียบอย่างมากกับบริษัทต่างชาติ

นโยบายสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคในภาคธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างยิง่ จึงมีนโยบาย
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง ทัง้ นีค้ ณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 13

ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) และ 12 สมาคมในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์ โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
การคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อในโครงการปกติของ ธพว.

ปล่อยสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท

ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อรวม 3,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2552 ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอขออนุมตั โิ ครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผปู้ ระ
กอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย เป็นความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังโดย
กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประ
กอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และกระทรวงการคลังมอบหมายให้ ธพว. เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อแก่
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ในอัตราดอกเบีย้
MLR -3% ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี วงเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
และให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ ธพว.ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อราย โดยรัฐบาลให้เงิน
ชดเชยเป็นค่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ให้กบั ธพว. ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี และ
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ รวม 5 ปี รวมทั้ง
ให้ ธพว. ผ่อนปรนการค�้ำประกันในการปล่อยสินเชื่อโดยสามารถใช้การค�้ำประกันไขว้
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองได้

รองรับการเปิดเสรี

การสนับสนุนสินเชือ่ MLR-3% เพือ่ ธุรกิจโลจิสติกส์ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหา และ
ลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจอันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์
ไทย รวมทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปิดเสรีสาขาบริการโลจิสติกส์ ในปี 2556 ภายใต้กรอบการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยสามารถอยู่รอด และแข่งขันกับธุรกิจต่าง
ชาติได้
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นบริการสนับสนุนภาคการผลิตและการค้า ที่ส�ำคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
รายได้ให้กบั ประเทศ ทัง้ นี้ ประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบทางด้านภูมศิ าสตร์ เนือ่ งจาก
เป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคทัง้ ASEAN, ASEAN + 3 (จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ )
และ AEAN + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) อีกทั้งไทยยังร่วมเป็น
สมาชิกอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือที่ส�ำคัญต่างๆ เช่น GMS (Greater Mekong Subregion) IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) และ BIMSTEC (Bay
of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation) ซึ่งจะ
เป็นโอกาสให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญของภูมิภาค
ซึง่ จะต้องยกระดับศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล

เตรียมพร้อมสู่ตลาด AEC

ประเทศไทยได้เข้าร่วมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2553 และจะมีการเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ให้ประเทศสมาชิกถือหุ้นได้ร้อย
ละ 70 ในปี 2556 ดังนัน้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาเตรียม

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยสู่ตลาด AEC โดยมีการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่
จ�ำเป็น และการบ่มเพาะสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และการจัดท�ำแผน การตลาด รวม
ทั้งศึกษาเรียนรู้โอกาสทางการตลาดในประเทศสมาชิก AEC เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิ
สติกส์ของไทยมีความพร้อมทีจ่ ะสามารถขยายตลาดหรือเชือ่ มโยงธุรกิจกับประเทศสมาชิก
อาเซียน และได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีในตลาด AEC ต่อไป

สร้างศักยภาพการรองรับการเปิดเสรี

นอกจากการพัฒนาเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยสู่ตลาด AEC แล้ว กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ายังคงด�ำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และสามารถที่จะ
แข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธาน การประชุมติดตามสถานการณ์
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์และภาวะการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงพาณิชย์ และนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมประชุม
ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552

กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า จึงได้มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการในการ
ด�ำเนินงานด้านโลจิสติส์การค้าของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และมีทิศทางการ
ท�ำงานร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์การค้าให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ ระดับชาติ โดยมี
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะ
ท�ำงาน ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คณะท�ำงานพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

คณะกรรมการ
โลจิสติกส์การค้า

ประธาน : นายอลงกรณ์ พลบุตร
รมช.พณ.

คณะอนุกรรมการพัฒนา
และกลั่นกรองแผนงานฯ

คณะท�ำงานยกร่างกฎหมายส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์
คณะท�ำงานประชาสัมพันธ์
โลจิสติกส์การค้า
คณะท�ำงานยกร่างกฎหมายส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
การค้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม “โลจิสติกส์การค้าสัญจร เพื่อช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจไทย” ของ คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้าในพื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก โดยมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดน ไทย-พม่า ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ค้าชายแดนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ การปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 3,000 ล้านบาท
ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย เปิดตัวในวันที่
20 มกราคม 2553 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจ
โลจิสติกส์ที่สนใจยื่นขอสินเชื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357.
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ระบบประเมินผลความพึงพอใจในการซื้อขายสินค้า หรือ

บริการออนไลน์

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตของประเทศไทย
มีจ�ำนวนกว่า 10 ล้านคน อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของสถาน
ประกอบการมีสูงถึงกว่าร้อยละ 50 ของสถานประกอบการที่มีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมาก
นัก จากการส�ำรวจพบว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่มี
เว็บไซต์ เพียงร้อยละ 4 (หรือประมาณ 36,000 ราย) ในจ�ำนวนนี้
จะมีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จริง ๆ เพียงร้อยละ 0.8
หรือประมาณ 6,000 ราย เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับ
จ�ำนวนธุรกิจทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่า สถาน
ประกอบการมีการสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพียง
เล็กน้อย ประมาณ ร้อยละ 1.3 เท่านั้น มีการช�ำระค่าสินค้า/บริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในอัตราที่ลดลง ถึงร้อยละ 11 ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
อาจเกิดจากการขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวผูป้ ระกอบการ หรือ ไม่มนั่ ใจ
ในการท�ำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นปัญหา
ทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
รั ฐ บาลได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้เป็นกลยุทธ์หนึง่ ใน 5 ของการ
พัฒนายุทธศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบนโยบาย IT 2010
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทย และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์การใช้ ICT เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่ง

บรรจุอยู่ในแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เห็นว่า การด�ำเนิน
งานด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศ จะ
ต้องเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่
ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และเห็นความส�ำคัญของ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ เพิม่ ระดับความแพร่หลายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการด้วยการน�ำพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มโอกาสทางการค้า ในส่วน
ของผู้บริโภคจะต้องสร้างความมั่นใจ เพื่อให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจ
ในการท�ำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันจะส่งผลให้มูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพิ่มสูงขึ้น
การด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมา ได้ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบห้องเรียน Workshop และการเรียนการ
สอนออนไลน์ (www.dbdacademy.com) และสร้างตลาดกลาง
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (www.dbdmart.com) เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ และยั ง เป็ น การ
สร้ า งโอกาสทางการค้ า ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ส�ำหรับด้านการส่งเสริมและสร้างความเชือ่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้

(1) การให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Registered)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่
ที่ไหน เป็นการยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเว็บไซต์
ทีจ่ ดทะเบียนแล้ว จะปรากฏเครือ่ งหมาย Registered อยูบ่ นหน้าเว็บไซต์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
สามารถตรวจสอบสถานะและการมีอยูจ่ ริงของผูป้ ระกอบการ และรายชือ่ ผูป้ ระกอบการ
ทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผย
แพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th/edirectory/)

(2) การให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Verified)

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทดี่ ี ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถขอเครือ่ งหมายฯ
ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ส�ำหรับผูป้ ระกอบ
การทีจ่ ะได้รบั เครือ่ งหมายฯ จะต้องเป็นนิตบิ คุ คล มีโดเมนเนมเป็นของตนเอง จดทะเบียน
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และผ่านหลักเกณฑ์ตามทีก่ รมพัฒนา
ธุรกิจการค้าก�ำหนด จ�ำนวน 8 ข้อ ได้แก่
- ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การตลาดและประชาสัมพันธ์
- การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนเพียงพอ
- การยืนยันการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า และการบริการ
- ระบบความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
- ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
- การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trustmarkthai.com

(3) การให้บริการระบบประเมินผลความพึงพอใจในการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการผ่านออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.DBDvote.com

ซึง่ เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ท�ำให้
ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจในการท�ำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น และกระตุ้น
ให้ผปู้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เกิดความตืน่ ตัว เห็นถึงความส�ำคัญของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการ และกระตุ้นให้เกิดการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
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DBDvote.com เป็นเสียงสะท้อนกลับที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้บริโภค

ผู้บริโภค

สามารถเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนและความคิดเห็นต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ร้านค้า และตรวจสอบ
ประวัติร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์

ร้านค้า

1. มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ
DBDvote.com
2. สร้างชุมชนออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
และน�ำเอาความคิดเห็นต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดีขึ้นและตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป
3. การเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือ บริการ เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะลูกค้ามักจะเชื่อกันเอง
มากกว่า ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “ความคิดเห็นและความรูส้ กึ ทีด่ ขี องลูกค้าทีม่ ตี อ่
สินค้าหรือบริการเพียงแค่ 1 ราย มีค่ามากกว่าค�ำพูดของพนักงานขาย
ชั้นเลิศถึง 3 คน”
4. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้สอดคล้องตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเน้นการสร้างความตื่นตัว และส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการรูจ้ กั และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดย
การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมส�ำหรับธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยอย่าง
เติบโตและยั่งยืนต่อไป

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ

การไกล่เกลี่ย คือ การยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจาต่อรอง
ระหว่างคู่พิพาท โดยมีบุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย”
หรือ “ประนีประนอม” โดยจะท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำ
หรือเสนอแนะแนวทางออกของปัญหา เพื่อให้การเจรจา
ต่อรองยุติข้อพิพาทสามารถด�ำเนินการต่อไปจนส�ำเร็จ
การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทนั้น วัตถุประสงค์หลักก็คือ
การลดความขัดแย้ง และระงับข้อพิพาทเบือ้ งต้น โดยมุง่ ให้คพู่ พิ าท
ได้สมดังเจตนาเท่าที่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่า
เป็นวิธีการที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการและวิธีการจดทะเบียน
ธุรกิจเป็นอย่างมาก
บัดนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
กระบวนการดังกล่าว จึงได้จัดให้มี “ศู น ย์ ส มานฉั น ท์ ธุ ร กิ จ ”
ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนและ
มีปัญหาในเรื่องข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านจดทะเบียน
ธุรกิจ เพื่อหาทางออกและข้อยุติก่อนด�ำเนินการตามกระบวนการ
ในการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะยุ่งยาก และใช้เวลา
นานต่อไป

ขั้นตอนการติดต่อขอใช้การไกล่เกลี่ย

1) ผู้มีความประสงค์ไกล่เกลี่ยยื่นค�ำร้อง พร้อมแจ้งข้อเท็จ
จริงเบื้องต้น
2) ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจพิจารณาข้อเท็จจริงว่าสามารถรับ
การไกล่เกลี่ยได้หรือไม่
3) ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจประสานกับคู่กรณีอีกฝ่าย หาก
คู่กรณีมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ย ตั้งเรื่อง และนัด
ก�ำหนดวันให้มีการไกล่เกลี่ย
4) ด�ำเนินการไกล่เกลี่ย โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นส�ำคัญ

หลักการของศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

สะดวก
รวดเร็ว
ประหยัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เป็นธรรม
สามารถรักษาความลับของคู่กรณี
สร้างความพึงพอใจแก่คู่กรณี
ยุติความบาดหมางด้วยการตัดสินใจของคู่กรณี
สร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรแก่คู่กรณี
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท กรณีที่ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ
จะพิจารณาไกล่เกลีย่ กรณีพพิ าททีส่ ามารถไกล่เกลีย่ ได้ในด้านการ
จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภททีอ่ ยูใ่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า รวมทัง้ ข้อพิพาทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือเกีย่ วเนือ่ ง
กับการจดทะเบียนธุรกิจ อีกทั้งยังรับให้ค�ำปรึกษาปัญหาต่างๆ
โดยจะมีผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานท�ำ
ความเข้าใจ ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยให้คู่กรณีได้สม
ดังเจตนาเท่าที่สามารถตกลงกันได้
อนึ่ ง หากผู ้ ใ ดมี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ บริ ก ารจากศู น ย์
สมานฉันท์ธุรกิจ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ หรือขอ
รับค�ำปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ
ส�ำนักทะเบียนธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งอยู่
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน�้ำ) ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2547 4945
โทรสาร 0 2547 4494 ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30-16.30 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 19

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก้าวหน้าด้วย

บริการข้อมูลธุรกิจ

ผ่านอินเทอร์เน็ต

กว่าสามปีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการข้อมูล
ธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้
บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่า 510,000 ราย ในจ�ำนวนนี้มี
ผู้ใช้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100,000 ราย รวม
มากกว่า 160,000 รายการ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
3 ปี (2550-2552) ร้อยละ 114 โดยในปี 2552 ผู้ใช้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตเลือกวิธีรับเอกสาร โดยให้พนักงานของกรม
จัดส่ง (Delivery) คิดเป็นร้อยละ 6.39 จัดส่งทางไปรษณียด์ ว่ น
พิ เ ศษ (EMS) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.00 และขอรั บ เอกสาร
ด้วยตนเอง (Walk in) คิดเป็นร้อยละ 26.61 และตั้งแต่วันที่
13 มกราคม 2553 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งเอกสารโดย
พนัก งาน ครอบคลุมจังหวัดในเขตปริมณฑลเพิ่ม ขึ้ น ใน
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากเดิมให้
บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารขอเอกสารผ่ า น
อินเทอร์เน็ต (e-Service) มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2549 ขณะนี้
ได้ให้บริการย่างเข้าปีที่ 4 โดยผู้ใช้บริการสามารถขอหนังสือรับรอง
คัดส�ำเนา และขอถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีราย
ชื่อผู้ถือหุ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ที่ www.dbd.go.th เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการกับผูใ้ ช้บริการ ซึง่ จะเป็นการช่วยสนับสนุนและส่ง
เสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาคธุรกิจด้วยการ
ลดระยะเวลาและต้นทุนการประกอบธุรกิจ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ
ท�ำรายการขอเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต เลือกวิธีการช�ำระเงิน และ
เลือกวิธีการรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1) จั ด ส่ ง โดยพนั ก งานของกรมฯ (Delivery) ในวั น
ท�ำการปกติ จัดส่งถึงผูร้ บั ภายใน 3 ชัว่ โมง นับแต่เวลาทีผ่ ใู้ ช้บริการ
ช�ำระเงิน (หากช�ำระหลังเวลา 13.00 น. ของวันท�ำการปกติจะได้
รับเอกสารไม่เกิน 11.00 น. ของวันท�ำการถัดไป) ให้บริการเฉพาะ
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร นนทบุรี และได้ขยายการให้บริการในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม 2553 เป็นต้นไป
2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้ใช้บริการได้รับ
เอกสารภายในวันถัดไปนับแต่ได้ช�ำระเงิน (หากช�ำระหลังเวลา
15.00 น. ของวันท�ำการปกติ หรือผู้รับอยู่ต่างจังหวัด นอกพื้นที่ให้
บริการจะได้รับเอกสารภายใน 3 วัน)

3) ขอรับเอกสารด้วยตนเอง (Walk in) ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน�้ำ) ผู้ใช้บริการ

สามารถขอรับเอกสารได้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ใช้
บริการช�ำระเงิน
นอกจาก บริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้ศึกษาและอยู่ระหว่างด�ำเนินการขออนุมัติหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก รมฯ สามารถให้ บ ริ ก ารออกหนั ง สือรับรอง
นิติบุคคลผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามแนวทางพระราช
บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรับหนังสือรับรองได้ที่ธนาคารพาณิชย์
ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ให้
น�ำมาซึง่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจไทยได้ต่อไป

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

สภาวการณ์
จดทะเบียนนิติบุคคล
ทั่วประเทศในปี 2552
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศ ในรอบ
ปี 2552 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 41,243
ราย ทุนจดทะเบียน 173,582 ล้านบาท เป็นการปรับ
ตัวลดลง ร้อยละ 3.59 เปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มี
จ�ำนวนนิติบุคคลจ�ำนวน 42,777 ราย ทุนจดทะเบียน
212,229 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ถดถอย
แต่มีข้อสังเกตุว่า การจดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่
4 ของปี 2552 กลับมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2551 ในช่วงเดียวกัน

ล้านบาท และธุรกิจบริการอื่นๆ 1,662 ราย ทุนจดทะเบียน 2,732
ล้านบาท
ในขณะที่รอบปี 2552 มีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล 17,072
ราย ทุนจดทะเบียน 91,712 ล้านบาท เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 2.99 เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2551 ที่ มี จ� ำ นวนนิ ติ บุ ค คล
16,576 ราย ทุนจดทะเบียน 66,805 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ว่ า การจดทะเบี ย นเลิ ก ในปี 2552 ที่ ผ ่ า นมา
ค่อนข้างผันผวน โดยระหว่างมกราคม-มีนาคม มีจ�ำนวนลดลง
และปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนธันวาคมถึงจ�ำนวน 3,911 ราย
ประเภทธุรกิจที่เลิกสูงสุด 3 อันดับแรกในรอบปี 2552 ได้แก่
โดยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 4,468 ราย และเพิ่มขึ้น รับเหมาก่อสร้าง 1,739 ราย ทุนจดทะเบียน 6,276 ล้านบาท
ต่อเนือ่ งจนถึงสิน้ ปี 2552 ซึง่ เป็นไปตามวงจรธุรกิจทีม่ กั ปรับตัวเพิม่ อสังหาริมทรัพย์ 749 ราย ทุนจดทะเบียน 8,930 ล้านบาท และ
ธุรกิจบริการอื่นๆ 605 ราย ทุนจดทะเบียน 1,336 ล้านบาท
ขึ้นในช่วงปลายปี
ประเภทธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ในรอบปี 2552
ได้ แ ก่ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง 4,581 ราย ทุ น จดทะเบี ย น 18,408
ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ 2,193 ราย ทุนจดทะเบียน 18,249
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ใน
ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้สภาพการจดทะเบียนจัดตั้งโดยรวม
3 อันดับธุรกิจจัดตั้งและเลิกสูงสุด ในป 2552 ชะลอตัวลง แต่จากการคาดการณ์จุดต�่ำสุดของสภาวะเศรษฐกิจ
ธุรกิจจัดตั้ง
จํานวน / ราย ทุนจดทะเบียน / ลานบาท ของประเทศได้ ผ ่ า นไปแล้ ว ในช่ ว งไตรมาส 4 ของปี 2552
และมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจจากภาครัฐ
1. รับเหมากอสราง
4,581
18,408
ในปัจจุบัน รวมถึง การส่งออกสินค้าของประเทศ ที่เริ่มปรับตัว
2. อสังหาริมทรัพย
2,193
18,249
ดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโต
3. ธุรกิจบริการอื่นๆ
1,662
2,732
GDP ของประเทศที่จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2553 อยู่ที่ประมาณ
ธุรกิจเลิก
จํานวน / ราย ทุนจดทะเบียน / ลานบาท ร้อยละ 3–3.5 (จากการคาดการณ์ของกระทรวงการคลัง) ซึ่งจะ
เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
1. รับเหมากอสราง
1,739
6,276
กลับมาด�ำเนินธุรกิจมากขึ้น ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจเกิดการขยาย
2. อสังหาริมทรัพย
749
8,930
ตัว มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจในปี 2553
3. ธุรกิจบริการอื่นๆ
605
1,336

แนวโน้มการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คล
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จ�ำนวน และทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง
ปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551

10 อันดับธุรกิจจัดตั้งสูงสุด
ในปี 2552

จ�ำนวน และทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิก
ปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551

10 อันดับธุรกิจเลิกสูงสุด
ในปี 2552

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

สัมมนา “เสริมสร้างธุรกิจในการบริหาร สัมมนา “ปัญหาและแนวทางในการ
จัดการที่ดี และการใช้รายงานทางการเงิน จัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการธุรกิจ” และมาตรฐานการบัญชีิ”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างธุรกิจ
ในการบริหารจัดการที่ดี และการใช้รายงานทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ” เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 41202 ชั้น 12 กรมส่งเสริมการส่งออก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และตระหนักถึง
ประโยชน์ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสามารถน�ำรายงาน
ทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิผล ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวมี นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดั สัมมนาเรือ่ ง “ปัญหาและแนวทาง
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
การบัญชีิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์
ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ท�ำบัญชี ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้มีโอกาสรับทราบข้อบกพร่องและสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อน
น� ำ เสนองบการเงิ น ต่ อ ไป การสั ม มนาในครั้ ง นี้ นายอลงกรณ์
พลบุ ต ร รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ให้ เ กียรติเป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด สั ม มนาและมอบหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ ภาพ
ส�ำนักงานบัญชีให้แก่ส�ำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ส�ำนักงานบัญชีในปี 2552 จ�ำนวน 7 ราย
จ�ำนวนผู้ท�ำ/ผู้สอบ และ ส�ำนักงานบัญชีทั่วประเทศ (ณ เดือนมีนาคม 2553)

ผู้ท�ำบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานบริการรับท�ำบัญชี

68,277 ราย
7,843 ราย
4,456 ราย
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พันธมิตร 3 หน่วยงาน

จับมือสร้าง e-Starting Business

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรส�ำคัญ คือ
กรมสรรพากร และส�ำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกัน
สร้างปรากฎการณ์ ใหม่ของประเทศไทย เพือ่ ให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยให้สามารถ
จดทะเบียนนิติบุคคล ขอเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี และ
เลขทะเบียนนายจ้าง ได้ที่ศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว
คือที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�ำนักงานสนามบินน�้ำ
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ
การค้าและเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายทีจ่ ะ
ให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2553 นี้
โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ
ระหว่าง กรมสรรพากร (โดยนายวิ นั ย วิ ท วั ส การเวช อธิ บ ดี )
ส�ำนักงานประกันสังคม (โดยนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการ) และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดี)
ทัง้ นีโ้ ดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์ แก้วทอง)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ)์
และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
เป็นสักขีพยาน

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ภาพข่าวกิจกรรม
สัมมนาโลจิสติกส์ฮาลาลมุ่งสู่ตลาดโลก
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และปาฐกถาพิเศษ “โลจิสติกส์ฮาลาล...สู่ไทยเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมพร้อมขยายตลาดสินค้าฮาลาลในตลาดโลก
โดยมีนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วม
สัมมนาจ�ำนวนมาก

บริการสร้างสรรค์ สู่ E-Department
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ รายการ
หมายเหตุประเทศไทย เรื่อง “บริการสร้างสรรค์ สู่ E-Department” ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประชุมหัวหน้าส�ำนักงานฯ ทั่วประเทศ
นายบรรยงค์ ลิ้ ม ประยู ร วงศ์ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ประธานประชุ ม
มอบนโยบายการปฏิบัติงานและพลิกโฉมสู่การบริการสร้างสรรค์ ปี 2553 แก่หัวหน้า
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ม.หอการค้าดูงานจดทะเบียนธุรกิจ
ส�ำนักทะเบียนธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ� ำนวน 70 คน ศึกษาดูงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
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เยาวชนไทยสนใจศึกษาการท�ำธุรกิจ
นายอิทธิพล ช้างหล�ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานต้อนรับคณะ
อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียนฐานเทคโนโลยี จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษา
ดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

แถลงข่าว DBDmart Shopping Game
นางกุ ล ณี อิ ศ ดิ ศั ย รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า แถลงข่ า วเปิ ด ตั ว กิ จ กรรม
“DBDmart Shopping Game2010” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนา “การเตรียมความพร้อม
รองรับ AEC ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ กระตุน้ และสร้างความตืน่ ตัวให้กบั ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการเปิดเสรี
การค้าอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
นายสุ ท ธิ ศั ก ดิ์ เลาหชี วิ น รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ประธานเปิ ด การ
อบรม “อาชีพสร้างรายได้ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553

สัมมนายกระดับสถาบันอบรมผู้ท�ำบัญชี
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการ
สัมมนา “พัฒนามาตรฐานสถาบันอบรมทางวิชาชีพของผู้ท�ำบัญชี” เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถาบันจัดอบรมทางวิชาชีพของผู้ท�ำบัญชี ให้สามารถจัดฝึกอบรมหรือ
สัมมนาแก่ผู้ท�ำบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ทีมภูธรอีสาน 19 จังหวัด

เตรียมพร้อมให้บริการสร้างสรรค์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งบริการเป็นเลิศ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ในการประกอบธุรกิจ
โดยถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
กรมฯ ได้มกี ารปรับโฉมการให้บริการครัง้ ใหญ่ ตามนโยบายของนายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการพัฒนาบริการสร้างสรรค์ (Creative
Services) ภายใต้ค�ำขวัญ “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” และเตรียมพร้อมรองรับการ
ผลักดันกรมฯ ก้าวสูก่ ารเป็น e-Business Department อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จดั โครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค หลักสูตร “การเสริมสร้างเทคนิคการให้บริการและ
การท�ำงานเป็นทีม” เป็นรายภูมิภาค โดยเริ่ม
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จ.ภูเก็ต
ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก จ.เพชรบุรี
ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เชียงใหม่
ทั้งนี้จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคจ�ำนวนทั้งสิ้น 539 คน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนผูม้ าติดต่อเป็นอย่างมาก ตระหนักถึงความส�ำคัญในงานบริการให้เกิดขึน้ ในจิตใจ
เกิด Service Mind เกิดความสุขและสนุกกับการท�ำงาน สามารถปฏิบตั งิ านเป็นทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กรมฯ
ก�ำหนดไว้
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการหนังสือรับรอง คัดส�ำเนา และขอถ่าย
เอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Service) โดยพนักงานส่งเอกสาร
(Delivery) จัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปรับ
เอกสารด้วยตนเอง
โดยพนักงานส่งเอกสารของกรมฯ (Delivery) จะน�ำเอกสารส่งถึงมือผูร้ บั
ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาช�ำระเงิน หากช�ำระเงินหลังเวลา 13.00 น.
ของวันท�ำการปกติ จะได้รับเอกสารไม่เกินเวลา 11.00 น. ของวันท�ำการ
ถัดไป เปิดให้บริการตั้งแต่ 13 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2547-5994 หรือ 0-2547-5160
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2385-6525 หรือ 0-2385-6584
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี
โทร. 0-2567-0399 หรือ 0-2547-0344
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44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2547 5050

