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กรมพัฒนฯ ระดมส�อมวลชน กาวนำ AEC
ปจจุบนั สถานการณการคาโลกมีอตั ราการขยายตัวและเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ประเทศตางๆรวมตัวกันจัดตัง้
เปนประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา สำหรับ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนไดมีการรวมตัวและพัฒนาความสัมพันธมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
ภายใตประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมใหอาเซียนรวมตัวเปนหนึง่ เดียว เปนศูนยกลางทางการคาทีส่ ำคัญของโลกทีม่ ฐี านการผลิตเดียวกัน มีการเคลือ่ นยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานโดยเสรี ภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) เพือ่ ลดชองวางของการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และสงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางทางการคา
ในระดับประชาคมโลก
ป 2558 ประเทศไทยจะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็ม
รูปแบบ แตผปู ระกอบธุรกิจจำนวนมากยังไมไดรบั ขอมูลขาวสาร และยัง
ขาดความรู ความเขาใจในการขยายชองทางการคาไปสูต ลาดทีม่ ขี นาด
ใหญขึ้นถึง 10 เทา ดังนั้น ภาคธุรกิจจำเปนตองตระหนักรับรูเกี่ยวกับ
AEC ตั้งแตวันนี้ การรอใหเขาสู AEC อยางสมบูรณจะสงผลใหธุรกิจ
เสียโอกาสสำคัญๆ ไปอยางนาเสียดาย กรมฯ จึงประสานความรวมมือ
สื่อมวลชนทุกแขนงในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาทภารกิจ
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ถายทอดสูผูประกอบการ ภาคธุรกิจตลอดจน
ประชาชนผูม สี ว นไดสว นเสีย ใหไดทราบขอมูลในการเตรียมพรอมกาวนำ
ใน AEC คาดหวังใหผมู สี ว นเกีย่ วของกับกรมฯ ไดรบั ประโยชนสงู สุด

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานที่เปน
“ตนสายปลายทางธุรกิจ” ไดใหความสำคัญในการ เสริมสราง
ความรู ความเขาใจ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใหแกผูประกอบธุรกิจไทยในทุก ๆ สาขา
ผานการจัดอบรมสัมมนาและเชิญผูเ ชีย่ วชาญในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ มาใหความรู พัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหอยางตอเนื่อง โดยเนนการ
รวมกลุมและสรางเครือขายใหเขมแข็ง สามารถแขงขันได
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ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ป 2556 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ภายใตวสิ ยั ทัศน “มืออาชีพดานบริการ สรางธรรมาภิบาล
และมาตรฐานธุรกิจไทย” บริหารงานดวยกลยุทธ 4 กาว
คือ กาวหนา กาวนำ กาวล้ำ กาวไกล: ขับเคลือ่ นธุรกิจไทย
นำ AEC ดังนั้นการดำเนินงาน ตาง ๆ ของกรมฯ ตลอดป
2556 จำเปนตองไดรับการเผยแพรไปสูกลุมเปาหมาย
ทั้งผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เพื่อให
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง เปนประโยชน ชวยเพิ่มความเชื่อมั่น
ใหผูประกอบธุรกิจในการเขาสูตลาด AEC ไดอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน
สื่อมวลชน ในฐานะผูนำขาวสารจากแหลงขาว
สูป ระชาชน จึงมีบทบาทสำคัญในการกลัน่ กรองและสงผาน
ขอมูลขาวสารแกสาธารณชน เปรียบเสมือนตัวแทนทั้งของ
ภาคองคกรและภาคประชาชน คือ เปนทั้งผูสงขาวสารจาก
องคกรสูประชาชน และรับขาวสารจากประชาชนสูองคกร
การใหความรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร
และการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาตอสือ่ มวลชน
จึงจำเปนตองดำเนินการอยางเรงดวน เพือ่ ใหขอ มูลขาวสาร
ของกรมฯ ไดรับการเผยแพรจากสื่อมวลชนมีความชัดเจน
สามารถขยายความรูไปสูเครือขายตางๆ ทั้งที่เปนกลุม
เป า หมายโดยตรง และกลุ  ม เป า หมายที ่ ไ ม ไ ด ค าดหวั ง
อันจะเปนการขยายฐานกลุม เปาหมายใหมคี วามหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น

ทั ้ ง นี ้ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ได จ ั ด สั ม มนา
เสริมสรางความรูค วามเขาใจยุทธศาสตรและภารกิจของกรมฯ
เพือ่ กาวนำ AEC แกสอ่ื มวลชนทุกแขนงกวา 100 คน ไปเมือ่
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า นมา โดยการสัมมนาดังกลาว
จะช ว ยให ส ื ่ อ มวลชนสามารถถ า ยทอดความรู  ท ี ่ ไ ด ร ั บ
ไปเผยแพรสูสาธารณะชนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ
ตรงประเด็น
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ASEAN Fast Track Lane: ทางดวนธุรกิจอาเซียน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญอยางยิง่ ตอนโยบายการขับเคลือ่ นประเทศไทยสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเพือ่ ใหประเทศไทยผงาดอยูใ นแนวหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึง่ มุง มัน่ ใน “การกาวนำ
นวัตกรรมบริการภาครัฐ” ไดดำเนินมาตรการ “ASEAN Fast Track Lane” หรือ “ทางดวนธุรกิจอาเซียน” เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกนักธุรกิจหรือนักลงทุนอาเซียน อันรวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุนไทย โดยการใหบริการที่โปรงใสดวยระดับ
มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพที่เปนเลิศ ดานการประกอบธุรกิจ การเริ่มตนธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ
“ASEAN Fast Track Lane” หรือ “ทางดวนธุรกิจอาเซียน” ประกอบดวย การปฏิบตั งิ านในมิตติ า งๆ ดังนีค้ อื
1. ใหบริการแกนักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียนภายใตความตกลงของอาเซียน ซึ่งเปนการใหบริการโดยเฉพาะ
แกนักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน สำหรับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวสัญชาติอาเซียน โดย “การรับรองสิทธิ” แทน
“การอนุญาต” สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ภายใต
พันธกรณีทป่ี ระเทศไทยผูกพันไวในความตกลงของอาเซียนจำนวน 2 ฉบับ คือ กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) และความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement : ACIA) ซึง่ นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียนถือเปน “คนตางดาวโดยสนธิสญ
ั ญา” ทีป่ ระเทศไทย
มีพนั ธกรณีดว ย ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดังนัน้ จึงไดรบั สิทธิภายใตความตกลงของอาเซียน
ดังกลาว โดยสามารถประกอบธุรกิจตามที่ผูกพันไวในความตกลง ดวยการใชชองทางพิเศษ คือการขอ “หนังสือรับรอง
การใชสทิ ธิประกอบธุรกิจ” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา แทนทีจ่ ะตองดำเนินกระบวนการ “ขออนุญาตประกอบธุรกิจ”
จากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเหมือนกับคนตางดาวโดยทัว่ ไปทีป่ ระสงคจะประกอบธุรกิจอันเปนธุรกิจ
ในบัญชีทา ยพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึง่ การรับรองสิทธิการประกอบธุรกิจของคนสัญชาติอาเซียน
ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ถือเปนชองทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกใหประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดโดยเร็ว
2. ใหบริการเขาถึงขอมูลการประกอบธุรกิจของอาเซียนไดโดยงาย ดวยคลังขอมูลอาเซียนอันเปนศูนยรวม
ขอมูลทางทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจในประเทศไทย และขอมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย/กฎระเบียบ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ดานการจัดตัง้ ธุรกิจ การประกอบธุรกิจในฐานะคนตางดาว ทัง้ นี้ มีขอ มูล
ทั้งในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูลดวยการ
ขยายชองทางการใหบริการผาน Website Smart phone และTablet เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักธุรกิจ/นักลงทุน
สามารถเขาถึงขอมูลเพื่อนำไปใชประโยชนในทางธุรกิจไดโดยงาย
3. ใหบริการดวยบุคลากรสากล ดวยเจาหนาที่ที่มีศักยภาพในการติดตอสื่อสารภาษาสากลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสำหรับการตอนรับใหคำแนะนำ การใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจ
หรือการจัดตัง้ ธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจในฐานะเปนคนตางดาว ฯลฯ รวมทัง้ การให “บริการอุปกรณสำนักงานครบวงจร”
ดวยจุดบริการ “Biz Corner” ทีม่ เี ครือ่ งมืออุปกรณสำนักงานพรอมใหบริการ เชน Internet, WiFi, Computer, Printer, Scanner, Fax,
Photo Copy เปนตน เพือ่ อำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอประสานงานทางธุรกิจแกนกั ธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน
ใหบรรลุผลในการจัดตั้งธุรกิจหรือการเริ่มตนธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจในฐานะคนตางดาว
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Foreign Business Operation in ASEAN
Law and Regulations / Agency
Thailand

Brunei Darussalam

Cambodia

Law: Foreign Business Act 1999
Agency: Department of Business Development
www.dbd.go.th

Law: The Companies Act
Agency: Registries’ Division, Attorney General’s
Chambers
www.eregistry.agc.gov.bn

Law: Law on Investment of the Kingdom
of Cambodia
Agency: The Council for the Development of
Cambodia (CDC)
www.cambodiainvestment.gov.kh

Indonesia
Law: Law No.1/1967 concerning Foreign
Investment
Agency: The Investment Coordinating Board
(BKPM)
www.bkpm.go.id

Myanmar

Laos

Laos
Philippines
Vietnam

Law: Law on Investment Promotion
Agency: Committee for Promotion And
Management of Investment (CPMI )
www.eor.gov.la

Thailand

Malaysia

Cambodia

Brunei Darussalam
Indonesia

Law: Companies Act 1965 (Revised 1973)
Agency: Companies Commission of Malaysia
www.ssm.com.my

Malaysia

Myanmar

Singapore

Law: Myanmar Foreign Investment Law 1988
Agency: Directorate of Investment & Company
Administration
www.dica.gov.mm

Vietnam

Singapore

Philippines

Law: Foreign Investment Law
Agency: Foreign Investment Agency (FIA)
www.mpi.gov.vn

Law: Business Registration Act, Companies Act
Agency: The Accounting and Corporate
Regulatory Authority
www.acra.gov.sg

Law: Foreign Investments Act of 1991
Agency: Securities and Exchange Commission
www.sec.gov.ph
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กรมพัฒนฯ มุงสราง ธรรมาภิบาลธุรกิจ
โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ
เสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล

บทบาทหนึง่ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ การสรางธรรมาภิบาลใหกบั ธุรกิจ สงเสริมธุรกิจใหรถู งึ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
เมือ่ เริม่ เปนนิตบิ คุ คลจนถึงสิน้ สภาพการเปนนิตบิ คุ คล รวมถึงการประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล การกำกับดูแลใหธรุ กิจ
ปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมฯ จำนวน 9 ฉบับ โดยนโยบายในการสรางธรรมาภิบาล
ใหกับธุรกิจนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดมีการกำหนดแนวทางดานการสงเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ ดังนี้
1. ใหคำแนะนำแกนติ บิ คุ คลใหรถู งึ หนาทีข่ องนิตบิ คุ คล โดยมีการจัดอบรมใหความรูก บั ผูป ระกอบการ พนักงาน
บริษทั และผูเ กีย่ วของ ไดแก ผูท ำบัญชี ผูส อบบัญชี จัดทำคูม อื เผยแพรความรูใ หกบั นิตบิ คุ คล และใหคำแนะนำนิตบิ คุ คล
ใหปฎิบัติตามกฎหมาย
2. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรธุรกิจขึน้ เพือ่ เปนแนวทางใหธรุ กิจนำไปปรับใชในการดำเนินธุรกิจ
ทั่วประเทศ
นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน เพื่อ
เปนการยกยองชมเชยธุรกิจทีม่ ธี รรมาภิบาลใหเปนแบบอยางและแนวทางทีด่ ใี หกบั ธุรกิจอืน่ รวมทัง้ เปนการกระตุน ใหธรุ กิจ
มีธรรมาภิบาลมากยิง่ ขึน้ โดยการจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนในป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบายในการยกระดับ
ธรรมาภิบาลธุรกิจใหมเี พิม่ มากขึน้ โดยมีเปาหมายใหธรุ กิจทัว่ ประเทศมีธรรมาภิบาล เพือ่ สรางแรงจูงใจใหธรุ กิจปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและเพื่อเปนการกระตุนธุรกิจไทยใหเห็นความสำคัญ
กับการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลมากขึน้ โดยกำหนด 1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึง่ เปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ สำนักธุรกิจการคาภูมิภาค และสำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพือ่ สงเสริมใหธรุ กิจมีธรรมาภิบาล สรางความเชือ่ มัน่ ใหแกนกั ลงทุนและประชาชน ตลอดจนสรางมาตรฐานธุรกิจไทย
เพื่อรองรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในป 2558
2. เพื่อรณรงคและปลูกจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจใหมีความซื่อสัตย ยุติธรรม และเปนธรรมตอผูบริโภค และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระตุนใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
3. เพือ่ ผลักดันใหธรุ กิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใชปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง โดยมุง เนนใหมธี รรมาภิบาลธุรกิจทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
4. เพือ่ ประชาสัมพันธและเผยแพรธรุ กิจทีไ่ ดรบั รางวัล ใหเปนทีร่ จู กั แพรหลายตอสาธารณะอยางกวางขวางเพือ่ เปน
แบบอยางที่ดีแกธุรกิจตางๆ สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอไป
วิธีการดำเนินการ มี 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การรับสมัคร โดยใหผูสมัครประเมินตนเองเบื้องตนจากใบสมัคร
ขัน้ ที่ 2 การตรวจประเมิน โดยเจาหนาทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการคา ตรวจประเมินตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดและสรุปผล
เสนอคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนพิจารณา
ขั้นที่ 3 การพิจารณา โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน
หลักเกณฑการประเมินธุรกิจ แบงเปน 6 หลัก ประกอบดวย
1. หลักนิตธิ รรม เพือ่ ใหธรุ กิจไดรถู งึ หนาทีต่ ามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543) และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เชน หนาทีใ่ นการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร หนาที่
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
2. หลักคุณธรรม การมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. หลักความโปรงใส ธุรกิจดำเนินธุรกิจอยางมีความโปรงใส ตรวจสอบได
4. หลักการมีสวนรวม ธุรกิจใหพนักงาน/ผูถือหุนเขามามีสวนรวมในการดำเนินธุรกิจหรือมีการรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงาน/ผูถือหุน
5. หลักความรับผิดชอบ ธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
6. หลักความคุมคา การใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคาและเกิดความประหยัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ธุรกิจมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทั่วประเทศ
2. สรางความนาเชื่อถือและมาตรฐานใหกับธุรกิจไทย เพื่อเตรียมความพรอมผูประกอบธุรกิจไทยใหเขาสู AEC
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การตรวจสอบ
และจองช�อนิติบุคคลดวยตนเอง

ในการจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล ไมวา จะเปนหางหุน สวน บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหาชนจำกัด กฎหมายกำหนด
ใหนิติบุคคลแตละรายตองมีชื่อและชื่อดังกลาวจะตองไมซ้ำหรือคลายคลึงกับนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไวแลว
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดใหบริการตรวจสอบและรับจองชือ่ เพือ่ ผูข อจดทะเบียนจะไดใชชอ่ื ทีไ่ มซำ้ หรือคลายคลึง
กับชือ่ นิตบิ คุ คลอืน่ โดยทีผ่ า นมาผูป ระกอบการทีป่ ระสงคจะจดทะเบียนนิตบิ คุ คลเพือ่ ประกอบธุรกิจ จะตองทำการยืน่ จองชือ่
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเมือ่ ไดรบั อนุญาตแลว จึงจะนำชือ่ ทีไ่ ดรบั อนุญาตนัน้ ไปยืน่ ขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลได
ซึง่ ในแตละปมชี อ่ื ทีข่ อตรวจสอบเปนจำนวนกวา 210,000 รายชือ่ กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดพฒ
ั นาระบบการตรวจและ
จองชื่อนิติบุคคล โดยใหระบบคอมพิวเตอรประมวลผลและแสดงขอมูลชื่อนิติบุคคลที่อยูในสาระบบชื่อของกรมฯ ใหผูขอ
จดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ตองการไดดวยตนเองวาซ้ำหรือคลายคลึงกับชื่อที่ไดจดทะเบียนไวกอนหรือไม
โดยนายทะเบียนจะพิจารณาอีกครั้งเฉพาะชื่อที่ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถตรวจสอบและประมวลผลได คือ
ชือ่ ทีใ่ ชคำทีข่ ดั ตอแนวนโยบายแหงรัฐหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ชือ่ ทีใ่ ชภาษาตางประเทศ
มีความหมายหรือเสียงเรียกขานไมตรงกับชือ่ ภาษาไทย หรือใชตวั อักษรไมถกู หลักภาษาไทย และไดปรับชองทางการจองชือ่
ใหจองชือ่ ผานระบบอินเทอรเน็ตเพียงชองทางเดียว ทำใหไมตอ งเดินทางไปติดตอทีห่ นวยงานของกรม เปนการประหยัดเวลา
และคาใชจาย เพื่อรองรับการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัททางระบบอินเทอรเน็ตแบบครบวงจรในอนาคต
อนึ่ง การจองชื่อนิติบุคคลมิใชขั้นตอนทางกฎหมายหรือการขอจดทะเบียน แตเปนกระบวนการหนึ่งกอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดใหบริการแกผูขอจดทะเบียนเทานั้น
การพัฒนาระบบจองชื่อใหมจะทำใหผูขอจดทะเบียนไดรับผลการจองชื่อรวดเร็วขึ้น เปนการลดระยะเวลาในการ
เริม่ ตนธุรกิจ ซึง่ จะทำใหอนั ดับการเริม่ ตนธุรกิจของประเทศไทยดีขน้ึ สงผลไปสูก ารจัดอันดับความยากงายในการประกอบ
ธุรกิจและการเปนประเทศที่นาลงทุนในการจัดลำดับของธนาคารโลก
ทัง้ นี้ ผูข อจดทะเบียนสามารถใชบริการได ตัง้ แตวนั ที่ 14 มกราคม 2556 เปนตนไป สำหรับผูท ต่ี อ งการขอมูลเพิม่ เติม
สามารถคนหารายละเอียดไดที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามสายดวน 1570
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ขั้นตอนการจองช�อนิติบุคคลใหม
สมัครสมาชิกไดรับ Usename & Password
ใน www.dbd.go.th

ผูจองช�อ

เขาเมนูจองช�อ/จดทะเบียนนิติบุคคลใหม
กรอก Usename & Password/เลือกหัวขอจองช�อนิติบุคคล
เลือกประเภทนิติบุคคลที่ขอจองช�อ
บริษัทมหาชนจำกัด

หางหุนสวน/บริษัทจำกัด

ตรวจ/จองช�อ

ยอมรับเง�อนไข
ในการตรวจและใชช�อ

ไมยอมรับ

นายทะเบียนพิจารณา

อานคำเตือน/คำแนะนำ
ในการจองช�อ

ออกจาก
ระบบ

ตรวจช�อ
ช�อที่คอมพิวเตอรตรวจไมได
1. ช�อที่ใชคำที่ขัดตอแนวนโยบาย
แหงรัฐ หรือช�อที่ใชคำที่ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
2. ช�อที่ใชภาษาตางประเทศ
มีความหมายหรือเสียงเรียกขาน
ไมตรงกับช�อภาษาไทย
3. ช�อที่ใชคำหรือตัวอักษร
ไมถูกหลักภาษาไทย

ระบบประมวล
และแสดงขอมูลช�อ
จองช�อ
นายทะเบียนตรวจช�อ

(เฉพาะคำที่คอมพิวเตอรตรวจไมได)

แจงผลการจองช�อ
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DBD Academy
กับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบายในการพัฒนาผูป ระกอบธุรกิจใหมคี วามเขมแข็ง มีศกั ยภาพพรอม ทีจ่ ะแขงขัน
ไดในตลาดการคาเสรี ตลอดจนการสรางโอกาสขยายการคาและการลงทุนของไทยสูต ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยเฉพาะ SMEs ไทย ซึง่ มีจำนวนมากถึง 2.65 ลานราย มีการจางงาน เกือบ 11 ลานคน มีมลู คา GDP 3.85 ลานลานบาท
คิดเปนรอยละ 36.6 ของ GDP ประเทศ (10.53 ลานลานบาท) โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคบริการ ของ SMEs มีมูลคา GDP
1.27 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 45 ของ GDP ภาคบริการของประเทศ (3.25 ลานลานบาท) ซึง่ มีความสำคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก
การจัดตัง้ DBD Academy จึงเปนเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูป ระกอบธุรกิจดวยการสราง
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแตละดาน รวมกันพัฒนาองคความรูท างธุรกิจและหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะของผูป ระกอบธุรกิจ รวมถึงการสรางผูเ ชีย่ วชาญรายสาขา เพือ่ ธุรกิจไทยสามารถแขงขันหรือเผชิญสถานการณทางเศรษฐกิจ
โลกที่มีการเคลื่อนไหวสงผลกระทบอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
ที่มาและความสำคัญ
DBD Academy เปนศูนยรวมองคความรู ผูเ ชีย่ วชาญ และหลักสูตรรายสาขาธุรกิจ โดยสราง ความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจใหมีความเขมแข็ง สรางแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน เปนระบบ และ
มีความตอเนื่องใหภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวในเชิงรุก โดยมีแนวทางดำเนินงาน บันได 3 ขั้น ดังนี้
1. สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบธุรกิจ การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญ และการสรางองคความรูทางธุรกิจ
2. อบรมใหความรู พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ ทั้งหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรรายสาขาธุรกิจ
3. เผยแพรองคความรูการประกอบธุรกิจ
การดำเนินงานที่ผานมา
DBD Academy เริม่ ดำเนินงานใน 5 สาขา ประกอบดวย Logistics , E-Commerce , Franchise , Business Innovation
และศูนยใหคำปรึกษาธุรกิจ โดยในป 2555 ไดขยายการดำเนินงานของ DBD Academy ใหครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจ
ในสาขาตางๆ เพิ่มเติมอีก 4 สาขา ไดแก
• Asian Trends Academy รวมกับ สถาบันองคความรูแ หงเอเชีย (AKI) ในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพรอมการเขาสู AEC
• Marketing Case Academy รวมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ศึกษาวิจยั ธุรกิจดานการตลาด
การใหคำปรึกษา และพัฒนาโอกาสทางการตลาดใหธุรกิจไทยสามารถแขงขันได
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• Branding Academy รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศึกษางานวิจัยธุรกิจดานตราสินคา พัฒนาการสราง
และบริหารตราสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
• Cyber Learning Academy รวมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการพัฒนาระบบการใหความรู ผูป ระกอบธุรกิจผานระบบ
ออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายองคความรูใหแกผูประกอบธุรกิจทุกพื้นที่
ตลอดป 2555 การดำเนินงานภายใต DBD Academy ไดนำผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในแตละสาขา มาใหความรู
สถานการณธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และใหคำปรึกษาธุรกิจ สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
หลักสูตรสำคัญไดแก หลักสูตรการสรางและพัฒนาตราสินคา หลักสูตรการบริหารการเงินและความเสี่ยงธุรกิจ หลักสูตร
การเตรียมความพรอมสำหรับผูป ระกอบการใหม หลักสูตรบริหารจัดการการตลาด มีผปู ระกอบธุรกิจ SMEs ไดรบั การพัฒนา
กวา 1,000 ราย ซึง่ สามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกระจายสูช อ งทางการตลาดใหม
การดำเนินงาน ป 2556
ป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับ 5 หนวยงานพันธมิตร ภายใต DBD Academy จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ
การประกอบธุรกิจ 6 หลักสูตร ที่จำเปนตอการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ ไดแก
กลุมทักษะ

หลักสูตร

สถาบันการศึกษา

1. หลักสูตรเพิ่มทักษะ
การประกอบธุรกิจ

• AEC Ready Program (ARP)
• Think Difference,
Think Innovation Program (TDTI)
• Entrepreneurship
Intelligence Program (EIP)

สถาบันองคความรูแหงเอเชีย (AKI)
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการคาเสรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. หลักสูตรเฉพาะดาน

• หลักสูตร Marketing Management
for Entrepreneur (MME)
• หลักสูตร Financial Management
for Entrepreneur (FME)
• หลักสูตร Brand Development
for Entrepreneur (BDE)

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

พรอมทั้งกำหนดกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ขั้นตอน เริ่มจากการสัมมนาเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
สถานการณธรุ กิจ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร 2-4 วัน และการศึกษาดูงาน หรือการใหคำปรึกษาธุรกิจ โดยจะมุง เนน
การเรียนรูที่มีการลงมือปฏิบัติ การศึกษาจาก case study และประสบการณตรง ใหเกิดผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
และผูประกอบธุรกิจสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาธุรกิจได ซึ่งจะแบงการพัฒนา 6 หลักสูตร เปน 2 รุนไดแก
รุนที่ 1 ระหวางเดือน พ.ย. 2555 – มี.ค. 2556
รุนที่ 2 ระหวางเดือน เม.ย. – ก.ย. 2556
ผูป ระกอบธุรกิจทีส่ นใจจะเตรียมความพรอมของธุรกิจในโลกการคาเสรี ศึกษารายละเอียดและสมัครไดท่ี www.dbd.go.th
(งานปรึกษาธุรกิจ) โดยในรุน ที่ 1 เริม่ ในเดือนพฤศจิกายน ดวยหลักสูตร AEC Ready Program (ARP) , หลักสูตร Think Difference,
Think Innovation Program (TDTI) เสริมสรางแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ในเดือนธันวาคม , หลักสูตร Entrepreneurship
Intelligence Program (EIP) เตรียมพรอมสูก ารเปนผูป ระกอบธุรกิจ ในเดือนมกราคม ตอเนือ่ งดวยหลักสูตรเฉพาะดาน ไดแก
หลักสูตร Marketing Management for Entrepreneur (MME) บริหารจัดการการตลาด ในเดือนกุมภาพันธ รวมทัง้ หลักสูตร
Brand Development for Entrepreneur (BDE) สรางและพัฒนาแบรนดสินคา ในเดือนมีนาคม

กาวหนา : องคกรอเิลก็ทรอนกิส
ปฏริปูกรมพฒ
ั นาธรุกจิการคา เปนองคกรอเิลก็ทรอนกิส
(Offiﬁ ce Automation)
• บรหิารจดัการองคกร บคุลากร งบประมาณ ดวยระบบ IT
ททีนัสมยั เพอืสรางความเขมแขง็ใหองคกร
• พฒ
ั นาบคุลากรใหกาวหนาทนัระบบ IT
• สราง DBD Biz Corner นำระบบ IT มาอำนวยความสะดวก
ในการใหบรกิารสอืสารแกธรุกจิและประชาชน

กาวนำ : นวตักรรมบรกิารภาครฐั
สรางระบบ e-Filing
• พลกิโฉมการใหบรกิารสงงบการเงนิผานทางอเิลก็ทรอนกิส
เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรกิารทงีาย (Easier) สะดวก
รวดเรว็ (Faster) และประหยดั (Cheaper)
• เชอืมโยงขอมลูงบการเงนิใหสวนราชการอนืนำไปใชประโยชน
เพอืลดภาระในการยนืงบการเงนิกบัหลายหนวยงาน

สรางทางดวนธรุกจิอาเซยีน “ASEAN Fast Track Lane”
• พลกิโฉมการใหบรกิารประกอบธรุกจิของคนตางชาตใินไทย
สรางคลงัขอมลูอาเซยีน
ใหงาย สะดวก รวดเรว็ เพอืสรางความเชอืมนัแกนกัลงทนุ
• พฒ
ั นาคลงัขอมลูธรุกจิไทยใหเปนคลงัขอมลูอาเซยีน
• เพมิชองทางดวนใหบรกิารแกนกัธรุกจิอาเซยีนภายใตกรอบ
• ขยายการใหบรกิารขอมลูเพมิเตมิ ใหครอบคลมุขอมลู
ความตกลงการคาบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework
ดานการประกอบธรุกจิ กฎระเบยีบทางการคา และการเรมิตนธรุกจิ
Agreement on Services : AFAS) และความตกลงดานการลงทนุ
ในประเทศสมาชกิอาเซยีน
อาเซยีน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)
• ขยายชองทางการเขาถงึขอมลูอาเซยีนผาน www.dbd.go.th

กาวไกล : ธรุกจิไทยนำ AEC
สรางความเขมแขง็ธรุกจิบรกิารไทย ภายใต AFAS
• สรางมาตรฐานคณ
ุ ภาพธรุกจิบรกิารไทย ไดแก บรกิารสขุภาพ
รานอาหาร พฒ
ั นาซอฟตแวร โลจสิตกิส คาสงคาปลกี
และแฟรนไชส
• สรางนกัการคา และนกัการตลาดมอือาชพีของไทย
• ผนกึกำลงัสรางเครอืขายการรวมกลมุธรุกจิไทย
สรางตนแบบพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสไทย
• สรางผปูระกอบการพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสไทยรายใหม
เพอืเพมิปรมิาณการคาทาง Online
• จดัประกวดการสรางธรุกจิ e-Commerce สำหรบันสิติ นกัศกึษา
และประชาชนทวัไป (e-Commerce Young Talent) เพอืกระตนุ
ใหเกดิการแขงขนัดานการคาทาง Online
• ยกระดบั e-Commerce ไทยสเูกณฑมาตรฐานสากล
(World Trustmark Alliance)

กาวลำ : ธรรมาภบิาลธรุกจิไทย

ขบัเคลอืนธรรมาภบิาลธรุกจิไทย
• ยกระดบัธรุกจิไทยใหเปนธรุกจิทมีธีรรมาภบิาล
เพอืสรางความนาเชอืถอื โปรงใส ตรวจสอบได
• จดัทำโครงการบรษิทัธรรมาภบิาล 1จงัหวดั 1 บรษิทั
• จดัประกวดธรรมาภบิาลธรุกจิดเีดน

ยกระดบัสำนกังานบญ
ั ชคีณ
ุ ภาพ
ปองปรามธรุกจิตางชาตอิาศยั “นอมนิ”ี
• เรงยกระดบัสำนกังานบญ
ั ชไีทย สเูกณฑคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
หลกีเลยีงกฎหมายไทย
(ISO : 9001 : 2008) เพอืรองรบัการใหบรกิารแกธรุกจิชาติ
• ประกาศแนวทางปองปรามนอมนิี
อาเซยีน
ทีชวยเหลอืธรุกจิตางชาตหิลกีเลยีงกฎหมายไทย
• พฒ
ั นาสำนกังานบญ
ั ชไีทย เขาสเูกณฑระดบั “ตนกลาสำนกังานบญ
ั ช”ี • เรงตรวจสอบธรุกจิกลมุเสยีงในพนืททีองเทยีวสำคญ
ั ไดแก
เพอืสรางความนาเชอืถอื และความมนัใจแกธรุกจิทวัไป
พทัยา หวัหนิ กระบี ภเูกต็ และเกาะสมยุ
และเพอืยกระดบัสเูกณฑคณ
ุ ภาพมาตรฐานตอไป
• บงัคบัใชกฎหมายอยางเขมงวด และเดด็ขาด
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DBD e-Commerce Young Talent
การกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 ประเทศสมาชิกตาง หันมาใหความสำคัญ
ตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงทรัพยากรมนุษย
และพยายามลดชองวางของระดับการพัฒนาใหมขี นาดทีแ่ คบลง เพือ่ ใหการพัฒนานัน้ สามารถเขาถึงไดในทุกๆ ระดับของสังคม
สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ทีส่ มาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตองเผชิญคือ การแขงขันทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากขึน้
ซึง่ จะเปนแรงผลักดันใหทกุ ประเทศเรงพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน
รวมทัง้ หาลูท างการคาใหมๆ เพือ่ ใหเขาถึงกลุม ลูกคาใหไดมากทีส่ ดุ
โดยหากประเทศใดสามารถกาวขึน้ มาเปนผูน ำดานเศรษฐกิจ
ในระดับภูมภิ าคได ก็จะสรางความไดเปรียบและขยายโอกาส
ทางการคาใหมีมากขึ้น สงผลดีตอประเทศในระยะยาว
และการขยายชองทางการคาใหมๆ เปนกลยุทธหลัก
ทีภ่ าคธุรกิจไดนำมาใชในการสรางความไดเปรียบทางการคา
และขยายตลาด ซึง่ จะชวยใหธรุ กิจมีความเขมแข็งและมัน่ คง
มากยิง่ ขึน้ โดยภาครัฐเปนผูส นับสนุนดานปจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะชวย
เอือ้ ตอการประกอบธุรกิจ คลุมรวมถึงการอำนวยความสะดวก
ทางการคา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพผูป ระกอบธุรกิจภาคการคาและบริการ
ใหสามารถรองรับการเปดเสรีทางการคาและใชโอกาสจากการ
กาวสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะสงผลตอการเพิม่ ขีด
ความสามารถทางการแขงขันของภาคธุรกิจและของประเทศในทีส่ ดุ
“อินเทอรเน็ต” เปนชองทางการสือ่ สารทีก่ ำลังไดรบั
ความนิยมสูงสุดในขณะนี้ และคาดวาจะยังคงไดรบั ความนิยม
อยางตอเนือ่ งในระยะยาว เนือ่ งจากเปนสือ่ ทีม่ คี วามโดดเดน
มีความนาสนใจในตัวเอง และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
สามารถสื่อสารแบบกลุม (Group Communication) ไดใน
เวลาเดียวกัน ดังนัน้ “สือ่ อินเทอรเน็ต” จึงเขามามีบทบาทในทุกๆ
สังคม ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับโลก ทำใหโลกทั้งโลก
กลายเปนหนึง่ เดียว เปนชองทางการคาทีท่ กุ ประเทศใหความสำคัญ
และเลือกทีจ่ ะใชเปนชองทางในการขยายตลาด ประชาสัมพันธ
และสงเสริมการตลาด นอกจากนี้ อินเทอรเน็ตยังมีสว นผลักดัน
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ ของผูค นแทบทุกดาน ไมวา

จะเปนการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารศึกษาหาความรู วิธกี ารทำธุรกิจ
และกิจกรรมตาง ๆ อีกทัง้ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือ่ งมือสือ่ สาร เชน แท็บเล็ท หรือ สมารทโฟน ทีไ่ ดรบั การพัฒนา
ใหมคี วามทันสมัย สามารถพกติดตัวและติดตามขาวสารทางโลก
ออนไลนไดตลอดเวลา ทำใหการสือ่ สารและการเชือ่ มตอระหวาง
บุคคล องคกร รวมถึงการประกอบพาณิชยกิจตางๆ สามารถ
ทำไดงา ย และสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ สือ่ อินเทอรเน็ตจึงเปนสือ่
ทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตในลักษณะกาวกระโดด และมีจำนวน
ผูเขาใชเพิ่มมากขึ้นทุกป
จากการทีส่ อ่ ื อินเทอรเน็ตมีจำนวนผูเ ขาใชงานเพิม่ มากขึน้
และสามารถเขาถึงไดงา ย ทำใหธรุ กิจออนไลนหรือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e–Commerce) พลอยไดรบั ความสนใจและ
มีบทบาทมากขึ้นตอการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากมี
ตนทุนการดำเนินงานทีต่ ำ่ สามารถบริหารจัดการไดดว ยตนเอง
และเขาถึงลูกคาไดตลอด 24 ชัว่ โมง อีกทัง้ ยังไดรบั ความนิยม
จากกลุม นักธุรกิจรุน ใหม ในการใชเปนชองทางในการประกอบ
ธุรกิจและขยายการคา ทำใหการประกอบการบนโลกออนไลนมี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจออนไลนยังเปนทางเลือก
สำหรับผูบ ริโภคในการซือ้ หาสินคาและบริการไดอยางสะดวก
รวดเร็วขึ้นอีกดวย
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานทีม่ บี ทบาท
ในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส โดยไดให
ความสำคัญในการเสริมสรางองคความรูด า นพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
หรือ e-Commerce ไปสูป ระชาชนทัว่ ไปและสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาที่กรมฯ ตองการพัฒนาศักยภาพ
ดานการเปนผูป ระกอบการผานทางโลกออนไลน เพือ่ เสริมสราง
ความรูและประสบการณใหไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง
เพือ่ เปนการสัง่ สมประสบการณในการทำตลาดออนไลนไดอยาง
เปนระบบ และยังชวยผลักดันธุรกิจ e-Commerce ใหเปนที่
แพรหลายขยายวงกวางมากขึ้น
เพือ่ ใหการสงเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
เปนรูปธรรมชัดเจน และกระตุน ใหเยาวชนทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา เกิดความตระหนัก กรมฯ จึงไดจดั ทำ “โครงการสราง
ผูป ระกอบการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสรน ุ ใหม (e-Commerce Young
Talent)” ขึน้ โดยรวมกับสถาบันการศึกษาทีเ่ ปนเครือขายพันธมิตร
ตลาดกลางพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสของไทย (e-Marketplace)
และธุรกิจทีอ่ ยูใ นความสงเสริมของกรมฯ เนนกลุม เปาหมาย
นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูแ ละทีก่ ำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึง่ ผู
เขารวมโครงการฯ จะไดรบั การอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
(Workshop) เกีย่ วกับความรูเ บือ้ งตนของ e-Commerce วิธี
การสรางหนารานออนไลน รวมถึงเทคนิคดานการตลาดออนไลน
ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจ e-Commerce”
นอกจากนี้ ยังจัดใหมกี ารประกวดการสรางหนารานคา
ออนไลน เพื่อกระตุนใหผูเขารวมโครงการฯไดนำความคิด
สรางสรรคมาใชในการออกแบบหนาราน และตระหนักถึง
ความสำคัญของหนารานออนไลนซง่ึ เปนประตูดา นแรกทีจ่ ะ
ดึงดูดใหลูกคาเขามาเยี่ยมชมสินคา

ในระยะที่ 1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริษทั ตลาด ดอท คอม จำกัด และ บริษทั ไพรมไลฟ อินเตอรกรุป
จำกัด เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทีผ่ า นมา เพือ่ รวมกัน
สรางผูป ระกอบการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสรน ุ ใหม (e-Commerce
Young Talent) เขาสูแ วดวงธุรกิจออนไลนมากขึน้ ซึง่ ปรากฏวา
มีนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและพันธมิตร
สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ เปนจำนวนมาก แสดงถึงธุรกิจ
ออนไลนเปนธุรกิจทีค่ นรุน ใหมใหความสนใจ และพรอมทีจ่ ะ
ใชเปนชองทางในการประกอบอาชีพทั้งในระหวางศึกษา
และเปนอาชีพหลักหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้สวนหนึ่งมา
จากการทีส่ อ่ื อินเทอรเน็ตเปนสือ่ ใกลตวั ทีน่ กั ศึกษาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดงายและใชเปนประจำอยูแลว
นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนงานที่จะขยายโครงการฯ
สูสถาบันการศึกษาพันธมิตรอื่นเพิ่มเติม เพื่อผลักดันใหมี
ผูป ระกอบการ e-Commerce รายใหมเกิดขึน้ ในวงกวางมากขึน้
อันจะเปนการสรางโอกาสใหกบั นักศึกษาไทยไดแสดงศักยภาพ
ดานการประกอบธุรกิจโดยอาศัยเครือ่ งมือและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งชวยให
ผูประกอบการที่เปนนักศึกษาของไทย หรือทายาทธุรกิจมี
ความพรอมในการปรับตัวเพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในป 2558 ทีก่ ำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ ไดเปนอยางดีอกี ดวย
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กรมพัฒนฯ จับมือส�อมวลชน
ทำสิ่งดีเพ�อสังคม
ป จ จุ บ ั น หน ว ยงานต า งๆทั ้ ง
องคกรภาครัฐและภาคธุรกิจตางก็
หั น มาให ค วามสำคั ญ กั บ กิ จ กรรม
การมีสว นรวมรับผิดชอบตอสังคม หรือ
Corporate Social Responsibility
(CSR) มากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงออกถึง
ความเปนธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล
ที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดจากการดำเนิน
ธุรกิจหรือการประกอบการขององคกร
รวมทัง้ เปนการเสริมสรางภาพลักษณ
(Image) ที่ดีใหกับสินคาและบริการ
ในแงของจิตวิทยาอีกดวย
และในครัง้ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดรว มกับสือ่ มวลชนทุกแขนงจำนวน
กวา 100 คน จัดกิจกรรม CSR ขึ้น
ระหวางวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2555
ทีผ่ า นมา ณ หนวยบัญชานาวิกโยธิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยกิจกรรม CSR ที่ไดรวมกันจัดขึ้น
ประกอบดวย
1. กิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อสรางแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวน้ำ
เพื่อชวยรักษาระบบนิเวศน และเปนแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวน้ำ ซึ่งปจจุบันปะการังถูกทำลายไปมาก
เนื่องจากสาเหตุตางๆ มากมาย ทั้งจากธรรมชาติดวยกันเอง เชน ปรากฏการณเอลนีโญทำใหเกิดปะการังฟอกขาว และ
จากน้ำมือมนุษยที่ถือเปนอีกหนึ่งตัวการสำคัญ โดยใชทอพีวีซี จำนวน 9 ชุด ซึ่งเปนอุปกรณที่ไมเปนพิษตอทองทะเลและ
นำกิ่งปะการังขยายพันธุไปเรื่อยๆ ใหไดปริมาณเพียงพอตอการฟนฟู หลังจากนั้น เจาหนาที่จะนำปะการังที่ไดขยายพันธ
ไปปลูกยังใตทะเล
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2. กิจกรรมปลอยฉลามทราย คืนสูธรรมชาติ
ปลาฉลามทรายขนาดโตเต็มทีม่ คี วามยาวประมาณ
3 เมตร จัดเปนปลาฉลามทีอ่ าศัยหากินอยูต ามพืน้ ทราย มีนสิ ยั
รักสงบไมกา วราวเมือ่ ไมถกู รบกวน มักพบอาศัยอยูต ามโพรงหิน
หรือในถ้ำใตน้ำในเวลากลางวันและออกลาเหยื่อในเวลา
กลางคืน ปจจุบันจำนวนปลาฉลามทรายลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด ซึ่งมีสาเหตุจาก แนวปะการังที่เสื่อมโทรม และ
มนุษยทน่ี ยิ มจับปลาดังกลาวมาทำเปนอาหาร ทำใหประชากร
ปลาฉลามทรายตามแนวปะการังมีจำนวนลดลง ดังนั้นเพื่อ
เปนการเพิ่มจำนวนปลาฉลามทรายใหมีความสมดุลกับ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการคากับสื่อมวลชน
จึงรวมกันปลอยปลาฉลามทราย จำนวน 90 ตัว เพือ่ ชวยรักษา
ระบบนิเวศของทองทะเลไทยใหคงความสวยงามเปนแหลง
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณดังเดิม
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะ
องคกรภาครัฐ พรอมเปนแบบอยางที่ดีในการ
มีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เพื่อทำใหสังคมนาอยูและมีสภาพที่ดีขึ้น และ
พรอมทีจ่ ะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยัง้ ทัง้ ดาน
การบริหารราชการเพือ่ ประโยชนของประเทศชาติ
ภาคธุรกิจ และประชาชน รวมทัง้ สงเสริมใหสงั คม
และสิง่ แวดลอมยัง่ ยืนตอไปในอนาคตดวยความ
มั่นคงและแข็งแกรง
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ขอมูลธุรกิจ ป 2555
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทัว่ ประเทศในรอบป 2555 ประกอบดวย นิตบิ คุ คล
จัดตัง้ ใหม นิตบิ คุ คลทีย่ งั ดำเนินกิจการอยู การประกอบธุรกิจของคนตางดาว สถาบันการคา ไดแก สมาคมการคา และหอการคา
รวมทั้งการใหบริการขอมูลธุรกิจ ไดแก การออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนสรุปได ดังนี้
1.การจดทะเบียนจัดตั้งใหมป 2555
การจดทะเบียนจัดตัง้ ใหม มีจำนวนสูงสุด 6,458 ราย ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และจำนวนนอยทีส่ ดุ 4,041 ราย
ในเดือนเมษายน และเมือ่ พิจารณาทุนจดทะเบียน มีมลู คาสูงสุด 58,095 ลานบาท ในเดือนมิถนุ ายน 2555 และมูลคาต่ำสุด
14,105 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2555
จำนวนราย (แกนซาย)

มูลคาทุนจดทะเบียน (แกนขวา)
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2. เปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งใหม ป 2554 – 2555
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจัดตัง้ ใหม ในป 2555 มีจำนวน 63,845 ราย เพิม่ ขึน้ 8,446 ราย คิดเปนรอยละ 15
ของจำนวนนิตบิ คุ คลจัดตัง้ ทัง้ หมด และมูลคาทุนจดทะเบียน 337,981 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 4,617 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1
ของมูลคาทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (พ.ศ. 2554)

39%
ภูมิภาค 61%
กทม. 57%
ภูมิภาค 43%
กทม.

(จำนวน : ราย)

ป 2555

ป 2554

63,845

55,399

=

≠+ 8,446

+15%

=

≠+ 4,617

+1%

(ทุน : ลานบาท)

ป 2555

ป 2554

337,981

333,310

ประเภทธุรกิจ ทีม่ จี ำนวนนิตบิ คุ คลจดทะเบียนจัดตัง้ สูงสุด 5 อันดับแรก ในป 2555 เปนกลุม ประเภทธุรกิจทีม่ ี
ความใกลเคียงกันกับปที่ผานมา ไดแก บริการนันทนาการ กอสรางอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย ขายสงเครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช และบริการการใหคำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
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2555
บริการนันทนาการ

7,136 ราย

กอสรางอาคารทั่วไป

5,446 ราย

อสังหาริมทรัพย

3,289 ราย

ขายสงเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช

1,865 ราย

บริการการใหคำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

1,617 ราย

11%
9%
5%
3%
3%

2554
8,958 ราย
4,502 ราย
2,705 ราย
1,421 ราย
1,401 ราย

16%
8%
5%
3%
3%
6%
47%

3. ภาพรวมของนิติบุคคลทั่วประเทศ (พ.ศ. 2455-2555)
นับตัง้ แตมกี ารจดทะเบียนนิตบิ คุ คลในประเทศไทย
เมือ่ ป พ.ศ. 2455 ถึงป พ.ศ. 2555 มีการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จัดตัง้ จำนวน 1,110,151 รายประกอบดวย นิตบิ คุ ลทีด่ ำเนิน ดำเนินกิ%
จการ
กิจการอยู 528,757 ราย นิตบิ คุ ลไมดำเนินกิจการ 63,193 ราย 528,757 ราย
และเปนนิติบุคคลสิ้นสภาพ 518,201 ราย

ไมดำเนินกิจการ
63,193 ราย
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พืน้ ทีท่ ต่ี ง้ั ของนิตบิ คุ คลทีด่ ำเนินกิจการอยู ประกอบดวย
กรุงเทพมหานคร จำนวน 234,977 ราย คิดเปนรอยละ 44
ของจำนวนนิตบิ คุ คลทีด่ ำเนินกิจการอยูท ง้ั หมด และสวนภูมภิ าค
จำนวน 293,780 ราย คิดเปนรอยละ 56 ของจำนวนนิตบิ คุ คล
ที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด

กรุงเทพฯ
ภูมิภาค
รวม

สิ้นสภาพ

518,201 ราย

จัดตั้ง

ดำเนินกิจการอยู

565,815 ราย

234,977 ราย

544,336 ราย

293,780 ราย

1,110,151 ราย

528,757 ราย

51% 44%
49% 56%
100% 100%

31%

กลุมพาณิชยกรรม
163,591 ราย

ประเภทธุรกิจของนิตบิ คุ คลทีด่ ำเนินกิจการอยู
สูงสุด ไดแก กลุม พาณิชยกรรม จำนวน 163,591 ราย คิดเปน
รอยละ 31 ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด
รองลงมา ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมบริการ กลุม
อุตสาหกรรม กลุม กอสราง และกลุม เกษตรกรรม ตามลำดับ

19%

กลุม อสังหาริมทรัพย

11%

98,553 ราย

60,302 ราย

16%

กลุมบริการ

1%

87,176 ราย

3,037 ราย

13%

9%

67,958 ราย

48,140 ราย

กลุมอุตสาหกรรม

กลุมกอสราง

กลุมเกษตรกรรม

อื่นๆ
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4. การใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศ ป 2555
จำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศป 2555

การใหบริการขอมูลธุรกิจในภาพรวมป 2555
การใหบริการขอมูลธุรกิจ มีบริการหนังสือรับรอง
รั บ รองสำเนาเอกสาร และถ า ยเอกสารของนิ ต ิ บ ุ ค คล
ซึ่งเอกสารที่ใหบริการ ไดแก ทะเบียนนิติบุคคล งบการเงิน
และบัญชีรายชื่อผูถือหุน โดยสรุปได ดังนี้

34%

หนังสือรับรอง
1,210,864 ฉบับ

100%
รวม

7%

59%

รับรองสำเนา
2,143,043 ราย

3,613,814

ตรวจคน

259,907 ราย

เปรียบเทียบจำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศระหวางป 2555 กับ 2554
ป 2554

ป 2555

450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การใหบริการขอมูลธุรกิจทัว่ ประเทศในป 2555 สวนใหญเปนการใหบริการรับรองสำเนาเอกสารของนิตบิ คุ คล
คิดเปน 59% และเมือ่ เปรียบเทียบจำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทัว่ ประเทศ ป 2555 กับ 2554 พบวา การใหบริการ ขอมูลธุรกิจ
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตั้งแต เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต หรือ e-Service
สามารถเลือกรับเอกสารได 3 ชองทาง ดังนี้
• รับเอกสารดวยตนเอง (Walk In)
• รับเอกสารทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
• รับเอกสารโดยการจัดสงถึงที่อยูของผูรับบริการ
(DBD Express Service)

สัดสวนการใหบริการแบงตามชองทางการจัดสงเอกสารป 2555

34%
Walk In

57,866 ราย

56%

100%
รวม

171,460 ราย

10%
Delivery

17,505 ราย

EMS

96,035 ราย

ในการใหบริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทีไ่ ดมกี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง โดยการใหบริการผานทางอินเตอรเน็ต
หรือ e-Service พบวา จำนวนผูใ ชบริการในป 2555 มีจำนวนการจัดสงเอกสาร EMS สูงสุด คิดเปน 56% หรือ 96,035 ราย รองลงมา
ไดแก Walk In และ Delivery คิดเปน 34% และ 10% ตามลำดับ
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การใหบริการหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกสผา นธนาคาร (e-Certiﬁcate)
การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสนับเปนนวัตกรรมการบริการภาครัฐที่กรม
เพิม่ ชองทางการใหบริการออกหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผา นธนาคารพันธมิตร โดยในระยะแรกไดเปดใหบริการผาน
ธนาคารพันธมิตร 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ตัง้ แตวนั ที่ 20 มกราคม 2555 ทีผ่ า นมา
ทั้งนี้ การใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร (e-Certiﬁcate) ผานธนาคาร
พันธมิตร 3 แหง รวมทั้งสิ้น 2,238 สาขา แบงออกเปน ธนาคารกรุงไทย 1,072 สาขา ธนาคารออมสิน 931 สาขา และ
ธนาคารกรุงเทพ 235 สาขา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผูขอใชบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
จำนวน 40,016 ฉบับ สามารถสรุปผลไดดังนี้
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

กรมพังฒ
ธ.กรุ
เทพนฯ

กรมพั
ธ.กรุงฒ
ไทยนฯ

กรมพั
ฒนนฯ
ธ.ออมสิ

กรมพั
รวมฒนฯ

67
289
300
251
543
618
589
587
547
575
567
518
5,451

348
1,742
2,452
2,361
3,331
2,889
3,193
3,558
3,667
3,596
3,573
3,274
33,984

25
95
128
100
173
116
128
163
136
160
176
131
1,531

440
2,126
2,880
2,712
4,047
3,623
3,910
4,308
4,350
4,331
4,316
3,923
40,966

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หามคนตางดาวประกอบธุรกิจบางประเภท
และบางประเภทจะประกอบธุรกิจไดตอ เมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตหรือไดรบั หนังสือรับรองแลวแตกรณี โดยประเภทธุรกิจทีก่ ำหนด
ไวตามพระราชบัญญัติดังกลาว แบงเปน 3 บัญชี ดังนี้
1. บัญชีที่หนึ่ง ธุรกิจที่หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ
2. บัญชีสอง ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยหรือความมัน่ คงของประเทศหรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี หัตถกรรมพืน้ บาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม คนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดเมือ่ ไดรบั อนุญาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
3. บัญชีสาม ธุรกิจทีค่ นไทยยังไมมคี วามพรอมทีจ่ ะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว คนตางดาวจะประกอบ
ธุรกิจไดเมือ่ ไดรบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
สำหรับการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บางประเภทมีสทิ ธิขอหนังสือรับรองเพือ่ ประกอบธุรกิจ
ไดโดยไมตอ งขออนุญาต คือ
• คนตางดาวทีป่ ระกอบธุรกิจโดยสนธิสญ
ั ญาหรือความรวมมือทางธุรกิจตามความตกลงเขตการคาเสรีสามารถ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามเงือ่ นไขในสัญญาหรือความตกลงได
• คนตางดาวทีป่ ระกอบธุรกิจโดยไดรบั บัตรสงเสริมการลงทุน สามารถขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบัญชีสอง
และบัญชีสามได
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การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ
การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตัง้ แต 3 มีนาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,217 ราย
จำแนกตามประเภทธุรกิจ พบวา ธุรกิจบริการ ไดแก บริการใหแกบริษทั ในเครือและบริษทั ในกลุม บริการซอมแซมบำรุงรักษา บริการใหเชา
ใหเชาซือ้ ใหเชาแบบลิสซิง่ ฯลฯ มีจำนวนมากสุด 1,322 ราย คิดเปนรอยละ 41 และหากพิจารณาตามประเทศทีล่ งทุน พบวาประเทศ
ทีเ่ ขามาลงทุนมากทีส่ ดุ คือ ประเทศญีป่ นุ 1,220 ราย คิดเป รอยละ 38 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำแนกตามประเทศที่เขามาลงทุน

จำแนกตามประเภทธุรกิจ
บริการ

1,322 ราย

สำนักงานผูแทน / สำนักงานภูมิภาค

1,074 ราย

กอสราง / บริการทางวิศวกรรม / เปนที่ปรึกษาโครงการใหแกภาครัฐ

479 ราย

นายหนาหรือตัวแทน / คาปลีก / คาสง

216 ราย

บริการทางบัญชี / กฎหมาย

114 ราย

ธุรกิจอื่น เชน การขายทอดตลาด โฆษณา โรงแรม

12 ราย

รวม

3,217 ราย

41.10%
33.38%
14.88%
6.71%
3.55%
0.38 %
100 %

38%

ญี่ปุน

1,220 ราย

15

108 ราย

5

%
เยอรมนี

469 ราย

3สหราชอาณาจั
%
3%
กร ฝรั่งเศส
110 ราย

6

%
สิงคโปร

4

%
ฮองกง

176 ราย

%
เนเธอรแลนด

149 ราย

135 ราย

3สาธารณรั
%
3%
2สวิต%เซอรแลนด 18
%
ฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ
98 ราย

95 ราย

69 ราย

588 ราย

มูลคาการลงทุน
มูลคาการลงทุนทีอ่ นุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ในป 2554 และ 2555 มีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้
เปรียบเทียบมูลคาการลงทุนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

2554
2555

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1,001

274

832

326

347

364

1,379

2,845

704

0

2,130

390

192

874

547

1,641

760

377

737

1,445

4,188

1,983

1,970

1,650

จากแผนภูมขิ า งตน พบวา มูลคาการลงทุนทีอ่ นุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ของป 2554 และ 2555 มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนในเดือนกันยายน 2555 มีมลู คา
การลงทุน 4,188 ลานบาท ซึง่ สูงสุดในรอบป เนือ่ งจากมีการอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน (ใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล)
ซึง่ เปนธุรกิจทีต่ อ งใชเงินลงทุนสูง และในเดือนตุลาคม 2554 ไมมมี ลู คาการลงทุนเนือ่ งจากสถานการณนำ้ ทวม จึงรวมการพิจารณา
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจไปไวในเดือนพฤศจิกายน 2554
การออกหนังสือรับรอง
การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตั้งแต 3 มีนาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2555
มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,035 ราย จำแนกตามประเภทธุรกิจ พบวา ธุรกิจบริการ ไดแก บริการรับจางผลิต ใหคำแนะนำดานการบริหารจัดการ
บริการดานคอมพิวเตอร ฯลฯ มีจำนวนสูงสุด 1,502 ราย คิดเปนรอยละ 49 และเมือ่ พิจารณาตามประเภทหนังสือรับรอง พบวา
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
มีจำนวนมากที่สุด 1,861 ราย คิดเปนรอยละ 60 มีรายละเอียด ดังนี้
จำแนกตามประเภทธุรกิจ

จำแนกตามประเภทหนังสือรับรอง

บริการ

1,502 ราย

คาปลีก / คาสง

805 ราย

กอสราง / บริการทางวิศวกรรม

326 ราย

นายหนาหรือตัวแทน

139 ราย

บริการทางบัญชี / กฎหมาย

52 ราย

ธุรกิจอื่น เชน โฆษณา โรงแรม ขายอาหารและเครื่องดื่ม

211 ราย

รวม

3,035 ราย

49%
26%
11%
5%
2%
7%
100 %

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และการนิคมฯ

1,816 ราย

ไดรับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย - อเมริกัน

1,217 ราย

ไดรับสิทธิตามความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย

1 ราย

ไดรับสิทธิตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุน

1 ราย

รวม

3,035 ราย

59.83%
40.09%
0.04 %
0.04 %
100 %

25
สมาคมการคา และหอการคา ทีค่ งอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สมาคมการคา มีบทบาทสำคัญในการเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเขมแข็ง
และกาวหนา ซึง่ มีสถานะเปนนิตบิ คุ คล จัดตัง้ โดยมีผเู ริม่ กอการซึง่ เปนทัง้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล จำนวนไมนอ ยกวา 3 คน
ขอจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อเปนศูนยรวมและมีหนาที่ในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก
ใหเจริญกาวหนายิง่ ขึน้ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 2,021 สมาคม ตัง้ อยูใ นกรุงเทพมหานคร จำนวน 616 สมาคม
และสวนภูมิภาค จำนวน 1,405 สมาคม
จำนวนสมาคมการคาจำแนกตามพื้นที่

10
%
เหนือ
193 ราย

46
%
กลาง

100
%
รวม

6ตะวั%นออกเฉียงเหนือ
128 ราย

2,021ราย

926 ราย

30
%
กรุงเทพมหานคร

3ใต %

สมาคมการคาแบงตามประเภทธุรกิจที่เปนสมาชิก

5ตะวั%นออก
91 ราย

616 ราย

67 ราย

หอการคาจำแนกตามประเภท

1,136 ราย

การคาและอุตสาหกรรม

257 ราย

แปรรูปสินคาเกษตร

251 ราย

ธุรกิจบริการ

174 ราย

อุตสาหกรรมอาหารและประมง

68 ราย

บันเทิงและการสื่อสาร

39 ราย

แฟชั่นและอัญมณี

31 ราย

กอสรางและอสังหาริมทรัพย

28 ราย

การเงินและการลงทุน

21 ราย

ยาและเวชภัณฑ

13 ราย

รวม

2,021ราย

56%
13%
12%
9%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
100 %

หอการคาตางประเทศ จำแนกตามประเทศ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

1 ราย

หอการคาจังหวัด

76 ราย

หอการคาไทย (หอการคาประจำกรุงเทพ)

1 ราย

หอการคาตางประเทศ

32 ราย

รวม

คาสลาก

110 ราย

1%
69%
1%
29%
100 %

47%
31%
10%
6%
6%
100%

ทวีปยุโรป
15 ราย

1) ฝรั่งเศส 2) อังกฤษ 3) เยอรมนี 4) อิตาลี 5) สวีเดน
6) เนเธอรแลนด 7) ฟนแลนด 8) เดนมารก 9) นอรเวย
10) สวิตเซอรแลนด 11) ไอรแลนด 12) เบลเยี่ยม 13) รัสเซีย
14) มาซิโดเนีย 15) เอสโตเนีย

ทวีปเอเชีย

1) ญี่ปุน 2) จีน 3) เกาหลี 4) อินเดีย 5) อิสราเอล
6) สิงคโปร 7) เนปาล 8) มาเลเซีย 9) ศรีลังกา 10) ปากีสถาน

ทวีปแอฟริกา

1) ไนจีเรีย 2) อาฟริกาใต
3) กานา

ทวีปออสเตรเลีย

1) ออสเตรเลีย
2) นิวซีแลนด

ทวีปอเมริกา

1) สหรัฐอเมริกา
2) แคนนาดา

10 ราย

3 ราย

2 ราย

2 ราย

รวม

32 ราย
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ภาพกิจกรรม
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย
ประจำป 2555 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง)
อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย พรอมดวยผูบริหารฯ
และขาราชการ รวมในพิธี

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
กิจกรรมเสริมสรางความรูค วามเขาใจยุทธศาสตรภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา
รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจ
เกีย่ วกับภารกิจและการดำเนินงานของกรมฯ ในป 2556 ใหกบั คณะผูบ ริหาร
และสื่อมวลชน ณ จ.ชลบุรี เมื่อวันเสารที่ 1 ธันวาคม 2555

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
ใหสัมภาษณ ในรายการ " บายนี้มีคำตอบ "
ประเด็นเรื่อง " 9 ทศวรรษกรมพัฒนาธุรกิจการคา"
เมื่อวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา พรอมดวย
ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
ณ หองประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ หองมวงสาหรี ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555

นายอิทธิพล ชางหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธาน
การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
ครั้งที่ 2/2555 ณ หองประชุมมวงเทพรัตน ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวพิกลุ ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธาน
เปดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกนายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ ครั้งที่ 19(10/2555)
ณ หองประชุมมวงระยา ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันจันทรที่
3 ธันวาคม 2555
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