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กรมพัฒนฯ ระดมส�อมวลชน กาวนำ AEC

 ปจจุบันสถานการณการคาโลกมีอัตราการขยายตัวและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ประเทศตางๆรวมตัวกันจัดต้ัง
เปนประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา สำหรับ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนไดมีการรวมตัวและพัฒนาความสัมพันธมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
ภายใตประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมใหอาเซียนรวมตัวเปนหน่ึงเดียว เปนศูนยกลางทางการคาท่ีสำคัญของโลกท่ีมีฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคล่ือนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานโดยเสรี ภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) เพ่ือลดชองวางของการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และสงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางทางการคา
ในระดับประชาคมโลก 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ในฐานะหนวยงานที่เปน  
“ตนสายปลายทางธุรกิจ”  ไดใหความสำคัญในการ เสริมสราง
ความรู  ความเขาใจ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใหแกผูประกอบธุรกิจไทยในทุก ๆ สาขา
ผานการจัดอบรมสัมมนาและเชิญผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ มาใหความรู พัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหอยางตอเนื่อง โดยเนนการ
รวมกลุมและสรางเครือขายใหเขมแข็ง  สามารถแขงขันได

 ป 2558 ประเทศไทยจะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็ม
รูปแบบ แตผูประกอบธุรกิจจำนวนมากยังไมไดรับขอมูลขาวสาร และยัง
ขาดความรู ความเขาใจในการขยายชองทางการคาไปสูตลาดท่ีมีขนาด
ใหญขึ้นถึง 10 เทา ดังนั้น ภาคธุรกิจจำเปนตองตระหนักรับรูเกี่ยวกับ 
AEC ตั้งแตวันนี้ การรอใหเขาสู AEC อยางสมบูรณจะสงผลใหธุรกิจ
เสียโอกาสสำคัญๆ ไปอยางนาเสียดาย กรมฯ จึงประสานความรวมมือ
สื่อมวลชนทุกแขนงในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาทภารกิจ 
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ถายทอดสูผูประกอบการ ภาคธุรกิจตลอดจน
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ใหไดทราบขอมูลในการเตรียมพรอมกาวนำ
ใน AEC คาดหวังใหผูมีสวนเก่ียวของกับกรมฯ ไดรับประโยชนสูงสุด
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ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ป 2556 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ภายใตวิสัยทัศน  “มืออาชีพดานบริการ สรางธรรมาภิบาล
และมาตรฐานธุรกิจไทย” บริหารงานดวยกลยุทธ 4 กาว
คือ กาวหนา  กาวนำ  กาวล้ำ  กาวไกล: ขับเคล่ือนธุรกิจไทย
นำ AEC ดังนั้นการดำเนินงาน ตาง ๆ ของกรมฯ  ตลอดป
2556 จำเปนตองไดรับการเผยแพรไปสู กลุ มเปาหมาย
ทั้งผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เพื่อให
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง เปนประโยชน ชวยเพิ่มความเชื่อมั่น
ใหผูประกอบธุรกิจในการเขาสูตลาด AEC ไดอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน

 สื่อมวลชน ในฐานะผูนำขาวสารจากแหลงขาว
สูประชาชน จึงมีบทบาทสำคัญในการกล่ันกรองและสงผาน
ขอมูลขาวสารแกสาธารณชน เปรียบเสมือนตัวแทนทั้งของ
ภาคองคกรและภาคประชาชน คือ เปนทั้งผูสงขาวสารจาก
องคกรสูประชาชน และรับขาวสารจากประชาชนสูองคกร   
การใหความรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร  
และการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาตอส่ือมวลชน 
จึงจำเปนตองดำเนินการอยางเรงดวน เพ่ือใหขอมูลขาวสาร
ของกรมฯ ไดรับการเผยแพรจากสื่อมวลชนมีความชัดเจน
สามารถขยายความรูไปสูเครือขายตางๆ ทั้งที ่เปนกลุม
เปาหมายโดยตรง และกลุ มเปาหมายที ่ไมไดคาดหวัง
อันจะเปนการขยายฐานกลุมเปาหมายใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น    

 ท ั ้งน ี ้  กรมพัฒนาธุรก ิจการคาได จ ัดส ัมมนา
เสริมสรางความรูความเขาใจยุทธศาสตรและภารกิจของกรมฯ
เพ่ือกาวนำ AEC แกส่ือมวลชนทุกแขนงกวา 100 คน ไปเม่ือ
วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2555 ท่ีผานมา โดยการสัมมนาดังกลาว
จะชวยใหสื ่อมวลชนสามารถถายทอดความรู ท ี ่ไดร ับ
ไปเผยแพรสู สาธารณะชนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ
ตรงประเด็น  
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ASEAN Fast Track Lane: ทางดวนธุรกิจอาเซียน

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญอยางย่ิงตอนโยบายการขับเคล่ือนประเทศไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเพ่ือใหประเทศไทยผงาดอยูในแนวหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึงมุงม่ันใน “การกาวนำ
นวัตกรรมบริการภาครัฐ” ไดดำเนินมาตรการ “ASEAN Fast Track Lane” หรือ “ทางดวนธุรกิจอาเซียน”  เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกนักธุรกิจหรือนักลงทุนอาเซียน อันรวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุนไทย โดยการใหบริการที่โปรงใสดวยระดับ
มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพที่เปนเลิศ ดานการประกอบธุรกิจ การเริ่มตนธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ 

 “ASEAN Fast Track Lane” หรือ “ทางดวนธุรกิจอาเซียน” ประกอบดวย การปฏิบัติงานในมิติตางๆ ดังน้ีคือ

 1. ใหบริการแกนักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียนภายใตความตกลงของอาเซียน ซึ่งเปนการใหบริการโดยเฉพาะ
แกนักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน สำหรับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวสัญชาติอาเซียน โดย    “การรับรองสิทธิ” แทน 
“การอนุญาต” สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ภายใต
พันธกรณีท่ีประเทศไทยผูกพันไวในความตกลงของอาเซียนจำนวน 2 ฉบับ คือ กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) และความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement : ACIA) ซ่ึงนักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียนถือเปน “คนตางดาวโดยสนธิสัญญา” ท่ีประเทศไทย
มีพันธกรณีดวย ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดังน้ัน จึงไดรับสิทธิภายใตความตกลงของอาเซียน
ดังกลาว โดยสามารถประกอบธุรกิจตามที่ผูกพันไวในความตกลง ดวยการใชชองทางพิเศษ คือการขอ “หนังสือรับรอง
การใชสิทธิประกอบธุรกิจ” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา แทนท่ีจะตองดำเนินกระบวนการ “ขออนุญาตประกอบธุรกิจ” 
จากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเหมือนกับคนตางดาวโดยท่ัวไปท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจอันเปนธุรกิจ
ในบัญชีทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงการรับรองสิทธิการประกอบธุรกิจของคนสัญชาติอาเซียน
ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ถือเปนชองทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกใหประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดโดยเร็ว

 2. ใหบริการเขาถึงขอมูลการประกอบธุรกิจของอาเซียนไดโดยงาย ดวยคลังขอมูลอาเซียนอันเปนศูนยรวม
ขอมูลทางทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจในประเทศไทย และขอมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย/กฎระเบียบ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ดานการจัดต้ังธุรกิจ การประกอบธุรกิจในฐานะคนตางดาว ท้ังน้ี มีขอมูล
ทั้งในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูลดวยการ
ขยายชองทางการใหบริการผาน Website Smart phone และTablet เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักธุรกิจ/นักลงทุน 
สามารถเขาถึงขอมูลเพื่อนำไปใชประโยชนในทางธุรกิจไดโดยงาย

 3. ใหบริการดวยบุคลากรสากล ดวยเจาหนาที่ที่มีศักยภาพในการติดตอสื่อสารภาษาสากลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสำหรับการตอนรับใหคำแนะนำ การใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจ 
หรือการจัดต้ังธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจในฐานะเปนคนตางดาว ฯลฯ รวมท้ังการให “บริการอุปกรณสำนักงานครบวงจร” 
ดวยจุดบริการ “Biz Corner” ท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณสำนักงานพรอมใหบริการ เชน Internet, WiFi, Computer, Printer, Scanner, Fax, 
Photo Copy เปนตน เพ่ืออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอประสานงานทางธุรกิจแกนักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน 
ใหบรรลุผลในการจัดตั้งธุรกิจหรือการเริ่มตนธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจในฐานะคนตางดาว 
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Foreign Business Operation in ASEAN 

Law and Regulations / Agency

Thailand

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Philippines

Vietnam

Singapore

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

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

Cambodia
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 

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

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

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

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

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

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

 บทบาทหน่ึงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ การสรางธรรมาภิบาลใหกับธุรกิจ สงเสริมธุรกิจใหรูถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ
เม่ือเร่ิมเปนนิติบุคคลจนถึงส้ินสภาพการเปนนิติบุคคล รวมถึงการประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล การกำกับดูแลใหธุรกิจ
ปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมฯ จำนวน  9 ฉบับ โดยนโยบายในการสรางธรรมาภิบาล
ใหกับธุรกิจนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดมีการกำหนดแนวทางดานการสงเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ ดังนี้
     1. ใหคำแนะนำแกนิติบุคคลใหรูถึงหนาท่ีของนิติบุคคล โดยมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการ พนักงาน
บริษัท และผูเก่ียวของ ไดแก ผูทำบัญชี ผูสอบบัญชี จัดทำคูมือเผยแพรความรูใหกับนิติบุคคล และใหคำแนะนำนิติบุคคล
ใหปฎิบัติตามกฎหมาย  
 2. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรธุรกิจข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหธุรกิจนำไปปรับใชในการดำเนินธุรกิจ
ทั่วประเทศ

 นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน เพื่อ
เปนการยกยองชมเชยธุรกิจท่ีมีธรรมาภิบาลใหเปนแบบอยางและแนวทางท่ีดีใหกับธุรกิจอ่ืน รวมท้ังเปนการกระตุนใหธุรกิจ
มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน โดยการจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนในป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบายในการยกระดับ
ธรรมาภิบาลธุรกิจใหมีเพ่ิมมากข้ึนโดยมีเปาหมายใหธุรกิจท่ัวประเทศมีธรรมาภิบาล เพ่ือสรางแรงจูงใจใหธุรกิจปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและเพื่อเปนการกระตุนธุรกิจไทยใหเห็นความสำคัญ
กับการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลมากข้ึน โดยกำหนด 1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ ซ่ึงเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ สำนักธุรกิจการคาภูมิภาค และสำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ

โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ

เสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล
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 วัตถุประสงคของโครงการ
     1. เพ่ือสงเสริมใหธุรกิจมีธรรมาภิบาล สรางความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสรางมาตรฐานธุรกิจไทย
เพื่อรองรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในป 2558  
      2. เพื่อรณรงคและปลูกจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจใหมีความซื่อสัตย ยุติธรรม และเปนธรรมตอผูบริโภค และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระตุนใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 
      3. เพ่ือผลักดันใหธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใชปฏิบัติอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหมีธรรมาภิบาลธุรกิจทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ  
      4. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรธุรกิจท่ีไดรับรางวัล ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายตอสาธารณะอยางกวางขวางเพ่ือเปน
แบบอยางที่ดีแกธุรกิจตางๆ สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอไป

 วิธีการดำเนินการ มี 3 ขั้นตอน 
 ขั้นที่ 1 การรับสมัคร โดยใหผูสมัครประเมินตนเองเบื้องตนจากใบสมัคร 
 ข้ันท่ี 2 การตรวจประเมิน โดยเจาหนาท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ตรวจประเมินตามหลักเกณฑท่ีกำหนดและสรุปผล
เสนอคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนพิจารณา
 ขั้นที่ 3 การพิจารณา โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน 

 หลักเกณฑการประเมินธุรกิจ แบงเปน  6 หลัก ประกอบดวย 
   1. หลักนิติธรรม เพ่ือใหธุรกิจไดรูถึงหนาท่ีตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนาท่ีในการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร หนาท่ี
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

 ในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไมวาจะเปนหางหุนสวน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายกำหนด
ใหนิติบุคคลแตละรายตองมีชื่อและชื่อดังกลาวจะตองไมซ้ำหรือคลายคลึงกับนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไวแลว  

 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดใหบริการตรวจสอบและรับจองช่ือ เพ่ือผูขอจดทะเบียนจะไดใชช่ือท่ีไมซ้ำหรือคลายคลึง
กับช่ือนิติบุคคลอ่ืน โดยท่ีผานมาผูประกอบการท่ีประสงคจะจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือประกอบธุรกิจ จะตองทำการย่ืนจองช่ือ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเม่ือไดรับอนุญาตแลว จึงจะนำช่ือท่ีไดรับอนุญาตน้ันไปย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลได  
ซ่ึงในแตละปมีช่ือท่ีขอตรวจสอบเปนจำนวนกวา 210,000 รายช่ือ กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดพัฒนาระบบการตรวจและ
จองชื่อนิติบุคคล โดยใหระบบคอมพิวเตอรประมวลผลและแสดงขอมูลชื่อนิติบุคคลที่อยูในสาระบบชื่อของกรมฯ ใหผูขอ
จดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ตองการไดดวยตนเองวาซ้ำหรือคลายคลึงกับชื่อที่ไดจดทะเบียนไวกอนหรือไม

 โดยนายทะเบียนจะพิจารณาอีกครั้งเฉพาะชื่อที่ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถตรวจสอบและประมวลผลได คือ 
ช่ือท่ีใชคำท่ีขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ช่ือท่ีใชภาษาตางประเทศ
มีความหมายหรือเสียงเรียกขานไมตรงกับช่ือภาษาไทย หรือใชตัวอักษรไมถูกหลักภาษาไทย และไดปรับชองทางการจองช่ือ
ใหจองช่ือผานระบบอินเทอรเน็ตเพียงชองทางเดียว ทำใหไมตองเดินทางไปติดตอท่ีหนวยงานของกรม เปนการประหยัดเวลา
และคาใชจาย เพื่อรองรับการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัททางระบบอินเทอรเน็ตแบบครบวงจรในอนาคต

 อนึ่ง การจองชื่อนิติบุคคลมิใชขั้นตอนทางกฎหมายหรือการขอจดทะเบียน แตเปนกระบวนการหนึ่งกอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดใหบริการแกผูขอจดทะเบียนเทานั้น

 การพัฒนาระบบจองชื่อใหมจะทำใหผูขอจดทะเบียนไดรับผลการจองชื่อรวดเร็วขึ้น เปนการลดระยะเวลาในการ
เร่ิมตนธุรกิจ ซ่ึงจะทำใหอันดับการเร่ิมตนธุรกิจของประเทศไทยดีข้ึน สงผลไปสูการจัดอันดับความยากงายในการประกอบ
ธุรกิจและการเปนประเทศที่นาลงทุนในการจัดลำดับของธนาคารโลก

 ท้ังน้ี ผูขอจดทะเบียนสามารถใชบริการได ต้ังแตวันท่ี 14 มกราคม 2556 เปนตนไป สำหรับผูท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติม
สามารถคนหารายละเอียดไดที่ www.dbd.go.th  หรือสอบถามสายดวน 1570
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ขั้นตอนการจองช�อนิติบุคคลใหม

ยอมรับเง�อนไข

ในการตรวจและใชช�อ

อานคำเตือน/คำแนะนำ

ในการจองช�อ

ตรวจช�อ

ระบบประมวล

และแสดงขอมูลช�อ

จองช�อ

นายทะเบียนตรวจช�อ

(เฉพาะคำที่คอมพิวเตอรตรวจไมได)

แจงผลการจองช�อ

ไมยอมรับ

ออกจาก

ระบบ

ตรวจ/จองช�อ

นายทะเบียนพิจารณา

สมัครสมาชิกไดรับ Usename & Password

ใน www.dbd.go.th

เขาเมนูจองช�อ/จดทะเบียนนิติบุคคลใหม

กรอก Usename & Password/เลือกหัวขอจองช�อนิติบุคคล

เลือกประเภทนิติบุคคลที่ขอจองช�อ

หางหุนสวน/บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัด

ช�อที่คอมพิวเตอรตรวจไมได

1. ช�อที่ใชคำที่ขัดตอแนวนโยบาย

 แหงรัฐ หรือช�อที่ใชคำที่ขัดตอ

 ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

 อันดีของประชาชน

2. ช�อที่ใชภาษาตางประเทศ

 มีความหมายหรือเสียงเรียกขาน

 ไมตรงกับช�อภาษาไทย

3. ช�อที่ใชคำหรือตัวอักษร

 ไมถูกหลักภาษาไทย

ผูจองช�อ
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DBD Academy 

กับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ

 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบายในการพัฒนาผูประกอบธุรกิจใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพพรอม ท่ีจะแขงขัน
ไดในตลาดการคาเสรี ตลอดจนการสรางโอกาสขยายการคาและการลงทุนของไทยสูตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โดยเฉพาะ SMEs ไทย ซ่ึงมีจำนวนมากถึง 2.65 ลานราย มีการจางงาน เกือบ 11 ลานคน มีมูลคา 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) ซ่ึงมีความสำคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก

 การจัดต้ัง DBD Academy จึงเปนเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจดวยการสราง
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละดาน รวมกันพัฒนาองคความรูทางธุรกิจและหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะของผูประกอบธุรกิจ รวมถึงการสรางผูเช่ียวชาญรายสาขา เพ่ือธุรกิจไทยสามารถแขงขันหรือเผชิญสถานการณทางเศรษฐกิจ
โลกที่มีการเคลื่อนไหวสงผลกระทบอยางรวดเร็ว และทั่วถึง

 ที่มาและความสำคัญ 
 DBD Academy เปนศูนยรวมองคความรู ผูเช่ียวชาญ 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 เร่ิมดำเนินงานใน 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 สถาบันองคความรูแหงเอเชีย (AKI) ในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพรอมการเขาสู AEC
 • Marketing Case Academy รวมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ศึกษาวิจัยธุรกิจดานการตลาด 
การใหคำปรึกษา และพัฒนาโอกาสทางการตลาดใหธุรกิจไทยสามารถแขงขันได 
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 • Branding Academy รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศึกษางานวิจัยธุรกิจดานตราสินคา พัฒนาการสราง
และบริหารตราสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
 • Cyber Learning Academy รวมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการพัฒนาระบบการใหความรู  ผูประกอบธุรกิจผานระบบ
ออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายองคความรูใหแกผูประกอบธุรกิจทุกพื้นที่
 ตลอดป 2555 การดำเนินงานภายใต DBD Academy ไดนำผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในแตละสาขา มาใหความรู
สถานการณธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และใหคำปรึกษาธุรกิจ สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย   ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ 
หลักสูตรสำคัญไดแก หลักสูตรการสรางและพัฒนาตราสินคา หลักสูตรการบริหารการเงินและความเสี่ยงธุรกิจ หลักสูตร
การเตรียมความพรอมสำหรับผูประกอบการใหม หลักสูตรบริหารจัดการการตลาด มีผูประกอบธุรกิจ SMEs ไดรับการพัฒนา
กวา 1,000 ราย ซ่ึงสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกระจายสูชองทางการตลาดใหม

 การดำเนินงาน ป 2556 
 ป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับ 5 หนวยงานพันธมิตร ภายใต DBD Academy จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ
การประกอบธุรกิจ 6 หลักสูตร ที่จำเปนตอการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ ไดแก

 พรอมทั้งกำหนดกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ขั้นตอน เริ่มจากการสัมมนาเพื่อสรางความรู  ความเขาใจ
สถานการณธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2-4 วัน และการศึกษาดูงาน หรือการใหคำปรึกษาธุรกิจ โดยจะมุงเนน
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
 ผูประกอบธุรกิจท่ีสนใจจะเตรียมความพรอมของธุรกิจในโลกการคาเสรี ศึกษารายละเอียดและสมัครไดท่ี  www.dbd.go.th 
(งานปรึกษาธุรกิจ) โดยในรุนท่ี 1 เร่ิมในเดือนพฤศจิกายน ดวยหลักสูตร AEC Ready Program (ARP) , หลักสูตร Think Difference, 
Think Innovation Program (TDTI) เสริมสรางแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ในเดือนธันวาคม , หลักสูตร Entrepreneurship 
Intelligence Program (EIP) เตรียมพรอมสูการเปนผูประกอบธุรกิจ ในเดือนมกราคม ตอเน่ืองดวยหลักสูตรเฉพาะดาน ไดแก 
หลักสูตร Marketing Management for Entrepreneur (MME) บริหารจัดการการตลาด ในเดือนกุมภาพันธ รวมท้ังหลักสูตร 
Brand Development for Entrepreneur (BDE) สรางและพัฒนาแบรนดสินคา ในเดือนมีนาคม

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

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
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”enaL kcarT tsaF NAESA“ นยีซเาอจิกรุธนวดงาทงารส
  • ยทไนใิตาชงาตนคงอขจิกรุธบอกะรปรากิรบหใรากมฉโกิลพ 

นุทงลกันกแนัมอืชเมาวคงารสอืพเ ว็รเดวร กวดะส ยางหใ 
  • บอรกตใยาภนยีซเาอจิกรุธกันกแรากิรบหในวดงาทงอชมิพเ 

krowemarF NAESA( นยีซเาองอขรากิรบาครากงลกตมาวค 
นุทงลรากนาดงลกตมาวคะลแ )SAFA : secivreS no tnemeergA 

 นยีซเาอ (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)

สกินอรทก็ลเิอรกคงอ : านหวาก 

 สกินอรทก็ลเิอรกคงอนปเ าครากจิกรุธานฒัพมรกปูริฏป
)noitamotuA ecififfO(

  •  TI บบะรยวด ณามะรปบง รกาลคุบ รกคงอรากดัจราหิรบ 
รกคงอหใง็ขแมขเมาวคงารสอืพเ ยัมสนัทีท 

  • TI บบะรนัทานหวากหใรกาลคุบานฒัพ 
  • กวดะสมาวคยวนำอาม TI บบะรำน renroC ziB DBD งารส 

นชาชะรปะลแจิกรุธกแราสอืสรากิรบหใรากนใ 

ฐัรคาภรากิรบมรรกตัวน : ำนวาก 

gniliF-e บบะรงารส
  • สกินอรทก็ลเิองาทนาผนิงเรากบงงสรากิรบหใรากมฉโกิลพ 

 กวดะส )reisaE( ยางีทรากิรบรากพาภิธทิสะรปมิพเอืพเ 
)repaehC( ดัยหะรปะลแ )retsaF( ว็รเดวร 

  • นชยโะรปชใปไำนนือรากชารนวสหในิงเรากบงลูมอขงยโมอืชเ 
นางยวนหยาลหบักนิงเรากบงนืยรากนใะราภดลอืพเ 

นยีซเาอลูมอขงัลคงารส
  • นยีซเาอลูมอขงัลคนปเหใยทไจิกรุธลูมอขงัลคานฒัพ 
  • ลูมอขมุลคบอรคหใ มิตเมิพเลูมอขรากิรบหใรากยายข 

จิกรุธนตมิรเรากะลแ าครากงาทบยีบเะรฎก จิกรุธบอกะรปรากนาด 
นยีซเาอกิชามสศทเะรปนใ 

  • ht.og.dbd.www นาผนยีซเาอลูมอขงึถาขเรากงาทงอชยายข 



CEA ำนยทไจิกรุธ : ลกไวาก 

SAFA ตใยาภ ยทไรากิรบจิกรุธง็ขแมขเมาวคงารส
  • พาภขุสรากิรบ กแดไ ยทไรากิรบจิกรุธพาภณุคนาฐรตามงารส 

 กีลปาคงสาค สกิตสิจลโ รวแตฟอซานฒัพ ราหาอนาร 
 และแฟรนไชส
  • ยทไงอขพีชาออืมดาลตรากกันะลแ าครากกันงารส 
  • ยทไจิกรุธมุลกมวรรากยาขอืรคเงารสงัลำกกึนผ 

ยทไสกินอรทก็ลเิอยชิณาพบบแนตงารส
  •  มหใยารยทไสกินอรทก็ลเิอยชิณาพรากบอกะรปูผงารส 

enilnO งาทาครากณามิรปมิพเอืพเ 
  •  าษกึศกัน ติสินบัรหำส ecremmoC-e จิกรุธงารสรากดวกะรปดัจ 

นุตะรกอืพเ )tnelaT gnuoY ecremmoC-e( ปไวัทนชาชะรปะลแ 
enilnO งาทาครากนาดนัขงขแรากดิกเหใ 

  •  ลกาสนาฐรตามฑณกเูสยทไ ecremmoC-e บัดะรกย 
 (World Trustmark Alliance)

ยทไจิกรุธลาบิภามรรธ : ำลวาก 

พาภณุคีชญับนางกันำสบัดะรกย
  • นาฐรตามพาภณุคฑณกเูส ยทไีชญับนางกันำสบัดะรกยงรเ 

ิตาชจิกรุธกแรากิรบหใรากบัรงอรอืพเ )8002 : 1009 : OSI( 
นยีซเาอ 

  • ”ีชญับนางกันำสาลกนต“ บัดะรฑณกเูสาขเ ยทไีชญับนางกันำสานฒัพ 
ปไวัทจิกรุธกแจในัมมาวคะลแ อืถอืชเานมาวคงารสอืพเ 

ปไอตนาฐรตามพาภณุคฑณกเูสบัดะรกยอืพเะลแ 

ยทไจิกรุธลาบิภามรรธนอืลคเบัข
  • ลาบิภามรรธีมีทจิกรุธนปเหใยทไจิกรุธบัดะรกย 

ดไบอสจวรต สใงรปโ อืถอืชเานมาวคงารสอืพเ 
  • ทัษิรบ 1 ดัวหงัจ1 ลาบิภามรรธทัษิรบรากงรคโำทดัจ 
  • นดเีดจิกรุธลาบิภามรรธดวกะรปดัจ 

”ีนิมอน“ ยัศาอิตาชงาตจิกรุธมารปงอป
ยทไยามหฎกงยีลเกีลห

  • ีนิมอนมารปงอปงาทวนแศากะรป 
ยทไยามหฎกงยีลเกีลหิตาชงาตจิกรุธอืลหเยวชีท 

  • กแดไ ญัคำสวยีทเงอทีทนืพนใงยีสเมุลกจิกรุธบอสจวรตงรเ 
ยุมสะากเะลแ ต็กเูภ ีบะรก นิหวัห ายทัพ 

  • ดาขด็ดเะลแ ดวงมขเงายอยามหฎกชใบัคงับ 



DBD e-Commerce Young Talent

 ส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตองเผชิญคือ การแขงขันท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหทุกประเทศเรงพัฒนาศักยภาพในทุก  ๆดาน 
รวมท้ังหาลูทางการคาใหมๆ  เพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาใหไดมากท่ีสุด 
โดยหากประเทศใดสามารถกาวข้ึนมาเปนผูนำดานเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคได ก็จะสรางความไดเปรียบและขยายโอกาส
ทางการคาใหมีมากขึ้น สงผลดีตอประเทศในระยะยาว

 และการขยายชองทางการคาใหมๆ  เปนกลยุทธหลัก
ท่ีภาคธุรกิจไดนำมาใชในการสรางความไดเปรียบทางการคา
และขยายตลาด ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจมีความเขมแข็งและม่ันคง
มากย่ิงข้ึน โดยภาครัฐเปนผูสนับสนุนดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะชวย
เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ คลุมรวมถึงการอำนวยความสะดวก
ทางการคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูประกอบธุรกิจภาคการคาและบริการ
ใหสามารถรองรับการเปดเสรีทางการคาและใชโอกาสจากการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะสงผลตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของภาคธุรกิจและของประเทศในท่ีสุด

 “อินเทอรเน็ต” เปนชองทางการส่ือสารท่ีกำลังไดรับ
ความนิยมสูงสุดในขณะน้ี และคาดวาจะยังคงไดรับความนิยม
อยางตอเน่ืองในระยะยาว เน่ืองจากเปนส่ือท่ีมีความโดดเดน 
มีความนาสนใจในตัวเอง และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
สามารถสื่อสารแบบกลุม (Group Communication) ไดใน
เวลาเดียวกัน ดังน้ัน “ส่ืออินเทอรเน็ต” จึงเขามามีบทบาทในทุกๆ 
สังคม ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับโลก ทำใหโลกทั้งโลก
กลายเปนหน่ึงเดียว เปนชองทางการคาท่ีทุกประเทศใหความสำคัญ 
และเลือกท่ีจะใชเปนชองทางในการขยายตลาด ประชาสัมพันธ
และสงเสริมการตลาด นอกจากน้ี อินเทอรเน็ตยังมีสวนผลักดัน 
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผูคนแทบทุกดาน ไมวา

จะเปนการเปล่ียนแปลงวิธีการศึกษาหาความรู วิธีการทำธุรกิจ 
และกิจกรรมตาง ๆ อีกท้ังอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เคร่ืองมือส่ือสาร เชน แท็บเล็ท หรือ สมารทโฟน ท่ีไดรับการพัฒนา
ใหมีความทันสมัย สามารถพกติดตัวและติดตามขาวสารทางโลก
ออนไลนไดตลอดเวลา ทำใหการส่ือสารและการเช่ือมตอระหวาง
บุคคล องคกร รวมถึงการประกอบพาณิชยกิจตางๆ สามารถ
ทำไดงาย และสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ส่ืออินเทอรเน็ตจึงเปนส่ือ
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตในลักษณะกาวกระโดด และมีจำนวน
ผูเขาใชเพิ่มมากขึ้นทุกป

 จากการท่ีส่ืออินเทอรเน็ตมีจำนวนผูเขาใชงานเพ่ิมมากข้ึน 
และสามารถเขาถึงไดงาย ทำใหธุรกิจออนไลนหรือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e–Commerce) พลอยไดรับความสนใจและ
มีบทบาทมากขึ้นตอการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากมี
ตนทุนการดำเนินงานท่ีต่ำ สามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง 
และเขาถึงลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ัง ยังไดรับความนิยม
จากกลุมนักธุรกิจรุนใหม ในการใชเปนชองทางในการประกอบ
ธุรกิจและขยายการคา ทำใหการประกอบการบนโลกออนไลนมี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจออนไลนยังเปนทางเลือก
สำหรับผูบริโภคในการซ้ือหาสินคาและบริการไดอยางสะดวก
รวดเร็วขึ้นอีกดวย

 การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 ประเทศสมาชิกตาง หันมาใหความสำคัญ
ตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงทรัพยากรมนุษย 
และพยายามลดชองวางของระดับการพัฒนาใหมีขนาดท่ีแคบลง เพ่ือใหการพัฒนาน้ันสามารถเขาถึงไดในทุกๆ ระดับของสังคม
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานท่ีมีบทบาท
ในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยไดให
ความสำคัญในการเสริมสรางองคความรูดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
หรือ e-Commerce ไปสูประชาชนท่ัวไปและสถาบันการศึกษา 
โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาที่กรมฯ ตองการพัฒนาศักยภาพ
ดานการเปนผูประกอบการผานทางโลกออนไลน เพ่ือเสริมสราง
ความรูและประสบการณใหไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง 
เพ่ือเปนการส่ังสมประสบการณในการทำตลาดออนไลนไดอยาง
เปนระบบ และยังชวยผลักดันธุรกิจ e-Commerce ใหเปนท่ี
แพรหลายขยายวงกวางมากขึ้น

 เพ่ือใหการสงเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เปนรูปธรรมชัดเจน และกระตุนใหเยาวชนท้ังในระดับมัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา เกิดความตระหนัก กรมฯ จึงไดจัดทำ “โครงการสราง
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรุนใหม (e-Commerce Young 
Talent)” ข้ึน โดยรวมกับสถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขายพันธมิตร 
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย (e-Marketplace) 
และธุรกิจท่ีอยูในความสงเสริมของกรมฯ เนนกลุมเปาหมาย
นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยูและท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา ซ่ึงผู
เขารวมโครงการฯ จะไดรับการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(Workshop) เก่ียวกับความรูเบ้ืองตนของ e-Commerce วิธี
การสรางหนารานออนไลน รวมถึงเทคนิคดานการตลาดออนไลน
ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจ  e-Commerce”

 นอกจากน้ี ยังจัดใหมีการประกวดการสรางหนารานคา
ออนไลน เพื่อกระตุนใหผูเขารวมโครงการฯไดนำความคิด
สรางสรรคมาใชในการออกแบบหนาราน และตระหนักถึง
ความสำคัญของหนารานออนไลนซ่ึงเปนประตูดานแรกท่ีจะ
ดึงดูดใหลูกคาเขามาเยี่ยมชมสินคา

 ในระยะท่ี 1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ บริษัท ไพรมไลฟ อินเตอรกรุป 
จำกัด เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผานมา เพ่ือรวมกัน
สรางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรุนใหม (e-Commerce 
Young Talent) เขาสูแวดวงธุรกิจออนไลนมากข้ึน ซ่ึงปรากฏวา
มีนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและพันธมิตร
สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ เปนจำนวนมาก แสดงถึงธุรกิจ
ออนไลนเปนธุรกิจท่ีคนรุนใหมใหความสนใจ และพรอมท่ีจะ
ใชเปนชองทางในการประกอบอาชีพทั้งในระหวางศึกษา 
และเปนอาชีพหลักหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้สวนหนึ่งมา
จากการท่ีส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือใกลตัวท่ีนักศึกษาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดงายและใชเปนประจำอยูแลว

 นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนงานที่จะขยายโครงการฯ 
สูสถาบันการศึกษาพันธมิตรอื่นเพิ่มเติม เพื่อผลักดันใหมี
ผูประกอบการ e-Commerce รายใหมเกิดข้ึนในวงกวางมากข้ึน 
อันจะเปนการสรางโอกาสใหกับนักศึกษาไทยไดแสดงศักยภาพ
ดานการประกอบธุรกิจโดยอาศัยเคร่ืองมือและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งชวยให
ผูประกอบการที่เปนนักศึกษาของไทย หรือทายาทธุรกิจมี
ความพรอมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในป 2558 ท่ีกำลังจะมาถึงในเร็วๆน้ี ไดเปนอยางดีอีกดวย
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กรมพัฒนฯ จับมือส�อมวลชน 

ทำสิ่งดีเพ�อสังคม

 1. กิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อสรางแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวน้ำ 
  เพื่อชวยรักษาระบบนิเวศน และเปนแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวน้ำ ซึ่งปจจุบันปะการังถูกทำลายไปมาก 
เนื่องจากสาเหตุตางๆ มากมาย ทั้งจากธรรมชาติดวยกันเอง เชน ปรากฏการณเอลนีโญทำใหเกิดปะการังฟอกขาว และ
จากน้ำมือมนุษยที่ถือเปนอีกหนึ่งตัวการสำคัญ โดยใชทอพีวีซี จำนวน 9 ชุด ซึ่งเปนอุปกรณที่ไมเปนพิษตอทองทะเลและ
นำกิ่งปะการังขยายพันธุไปเรื่อยๆ ใหไดปริมาณเพียงพอตอการฟนฟู หลังจากนั้น เจาหนาที่จะนำปะการังที่ไดขยายพันธ
ไปปลูกยังใตทะเล

        ปจจุบัน หนวยงานตางๆทั ้ง
องคกรภาครัฐและภาคธุรกิจตางก็
หันมาใหความสำคัญกับกิจกรรม
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) มากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงออกถึง
ความเปนธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 
ที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดจากการดำเนิน
ธุรกิจหรือการประกอบการขององคกร 
รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณ 
(Image) ที่ดีใหกับสินคาและบริการ
ในแงของจิตวิทยาอีกดวย
         และในคร้ังน้ี กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดรวมกับส่ือมวลชนทุกแขนงจำนวน
กวา 100 คน จัดกิจกรรม CSR ขึ้น 
ระหวางวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2555 
ท่ีผานมา ณ หนวยบัญชานาวิกโยธิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
โดยกิจกรรม CSR ที่ไดรวมกันจัดขึ้น 
ประกอบดวย

18



 2. กิจกรรมปลอยฉลามทราย คืนสูธรรมชาติ
 ปลาฉลามทรายขนาดโตเต็มท่ีมีความยาวประมาณ
3 เมตร จัดเปนปลาฉลามท่ีอาศัยหากินอยูตามพ้ืนทราย มีนิสัย
รักสงบไมกาวราวเม่ือไมถูกรบกวน มักพบอาศัยอยูตามโพรงหิน 
หรือในถ้ำใตน้ำในเวลากลางวันและออกลาเหยื่อในเวลา
กลางคืน ปจจุบันจำนวนปลาฉลามทรายลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด ซึ่งมีสาเหตุจาก แนวปะการังที่เสื่อมโทรม และ
มนุษยท่ีนิยมจับปลาดังกลาวมาทำเปนอาหาร ทำใหประชากร
ปลาฉลามทรายตามแนวปะการังมีจำนวนลดลง ดังนั้นเพื่อ
เปนการเพิ่มจำนวนปลาฉลามทรายใหมีความสมดุลกับ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการคากับสื่อมวลชน
จึงรวมกันปลอยปลาฉลามทราย จำนวน 90 ตัว เพ่ือชวยรักษา
ระบบนิเวศของทองทะเลไทยใหคงความสวยงามเปนแหลง
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณดังเดิม

 ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะ
องคกรภาครัฐ พรอมเปนแบบอยางที่ดีในการ
มีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เพื่อทำใหสังคมนาอยูและมีสภาพที่ดีขึ้น และ
พรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง ท้ังดาน
การบริหารราชการเพ่ือประโยชนของประเทศชาติ
ภาคธุรกิจ และประชาชน รวมท้ังสงเสริมใหสังคม
และส่ิงแวดลอมย่ังยืนตอไปในอนาคตดวยความ
มั่นคงและแข็งแกรง
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ขอมูลธุรกิจ ป 2555

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ัวประเทศในรอบป 2555 ประกอบดวย นิติบุคคล
จัดต้ังใหม นิติบุคคลท่ียังดำเนินกิจการอยู การประกอบธุรกิจของคนตางดาว สถาบันการคา ไดแก สมาคมการคา และหอการคา 
รวมทั้งการใหบริการขอมูลธุรกิจ ไดแก การออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนสรุปได ดังนี้

 2. เปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งใหม ป 2554 – 2555

  การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม ในป 2555 มีจำนวน 63,845 ราย เพ่ิมข้ึน 8,446 ราย คิดเปนรอยละ 15 
ของจำนวนนิติบุคคลจัดต้ังท้ังหมด และมูลคาทุนจดทะเบียน  337,981 ลานบาท เพ่ิมข้ึน  4,617 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1
ของมูลคาทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (พ.ศ. 2554)

  ประเภทธุรกิจ ท่ีมีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดต้ังสูงสุด 5 อันดับแรก ในป 2555 เปนกลุมประเภทธุรกิจท่ีมี
ความใกลเคียงกันกับปที่ผานมา ไดแก บริการนันทนาการ กอสรางอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย ขายสงเครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช และบริการการใหคำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

 1.การจดทะเบียนจัดตั้งใหมป 2555

  การจดทะเบียนจัดต้ังใหม มีจำนวนสูงสุด 6,458 ราย ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และจำนวนนอยท่ีสุด 4,041 ราย 
ในเดือนเมษายน  และเม่ือพิจารณาทุนจดทะเบียน มีมูลคาสูงสุด 58,095 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2555 และมูลคาต่ำสุด 
14,105 ลานบาท ในเดือนเมษายน 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.

จำนวนราย (แกนซาย) มูลคาทุนจดทะเบียน (แกนขวา)

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

ป 2555

63,845

ป 2554

55,399 ≠+ 8,446 +15%=

ป 2555

337,981

ป 2554

333,310 ≠+ 4,617 +1%=

(จำนวน : ราย)

(ทุน : ลานบาท)

39%กทม.

61%ภูมิภาค

57%กทม.

43%ภูมิภาค
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  3. ภาพรวมของนิติบุคคลทั่วประเทศ (พ.ศ. 2455-2555)

 นับต้ังแตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
เม่ือป พ.ศ. 2455 ถึงป พ.ศ. 2555 มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดต้ัง จำนวน 1,110,151 รายประกอบดวย นิติบุคลท่ีดำเนิน
กิจการอยู 528,757 ราย นิติบุคลไมดำเนินกิจการ 63,193 ราย 
และเปนนิติบุคคลสิ้นสภาพ 518,201 ราย

บริการนันทนาการ

กอสรางอาคารทั่วไป

อสังหาริมทรัพย

ขายสงเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช

บริการการใหคำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

 ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลท่ีดำเนินกิจการอยู
สูงสุด ไดแก กลุมพาณิชยกรรม จำนวน 163,591 ราย คิดเปน
รอยละ 31 ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด 
รองลงมา ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมบริการ กลุม
อุตสาหกรรม กลุมกอสราง และกลุมเกษตรกรรม ตามลำดับ

 พ้ืนท่ีท่ีต้ังของนิติบุคคลท่ีดำเนินกิจการอยู ประกอบดวย 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 234,977 ราย คิดเปนรอยละ 44 
ของจำนวนนิติบุคคลท่ีดำเนินกิจการอยูท้ังหมด และสวนภูมิภาค 
จำนวน 293,780 ราย คิดเปนรอยละ 56 ของจำนวนนิติบุคคล
ที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด

31%
กลุมพาณิชยกรรม
163,591 ราย

19%
กลุมอสังหาริมทรัพย
98,553 ราย

16%
กลุมบริการ
87,176 ราย

13%
กลุมอุตสาหกรรม
67,958 ราย

11%
กลุมกอสราง
60,302 ราย

1%
กลุมเกษตรกรรม
3,037 ราย

9%
อื่นๆ
48,140 ราย

47%
ดำเนินกิจการ
528,757 ราย

47%
สิ้นสภาพ
518,201 ราย

6%
ไมดำเนินกิจการ
63,193 ราย

11%

9%

5%

3%

3%

7,136 ราย

5,446 ราย

3,289 ราย

1,865 ราย

1,617 ราย

2555

16%

8%

5%

3%

3%

8,958 ราย

4,502 ราย

2,705 ราย

1,421 ราย

1,401 ราย

2554

จัดตั้ง ดำเนินกิจการอยู

51%
565,815 ราย

49%
544,336 ราย

100%
1,110,151 ราย

44%
234,977 ราย

56%
293,780 ราย

100%
528,757 ราย

กรุงเทพฯ

ภูมิภาค

รวม
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เปรียบเทียบจำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศระหวางป 2555 กับ 2554

  การใหบริการขอมูลธุรกิจท่ัวประเทศในป 2555 สวนใหญเปนการใหบริการรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคล 
คิดเปน 59% และเม่ือเปรียบเทียบจำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจท่ัวประเทศ ป 2555 กับ 2554 พบวา การใหบริการ ขอมูลธุรกิจ
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตั้งแต เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม

  ในการใหบริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง โดยการใหบริการผานทางอินเตอรเน็ต 
หรือ e-Service พบวา จำนวนผูใชบริการในป 2555 มีจำนวนการจัดสงเอกสาร EMS สูงสุด คิดเปน 56% หรือ 96,035 ราย รองลงมา 
ไดแก Walk In และ Delivery คิดเปน 34% และ 10% ตามลำดับ 

34%
หนังสือรับรอง
1,210,864 ฉบับ

 4. การใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศ ป 2555

 การใหบริการทางอินเตอรเน็ต หรือ e-Service 
สามารถเลือกรับเอกสารได 3 ชองทาง ดังน้ี
 • รับเอกสารดวยตนเอง (Walk In)
 • รับเอกสารทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
 • รับเอกสารโดยการจัดสงถึงที่อยูของผูรับบริการ 
    (DBD Express Service)

100%
รวม
3,613,814

7%
ตรวจคน
259,907 ราย

59%
รับรองสำเนา
2,143,043 ราย

100%
รวม
171,460 ราย

34%
Walk In
57,866 ราย

56%
EMS
96,035 ราย

10%
Delivery
17,505 ราย

จำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศป 2555

สัดสวนการใหบริการแบงตามชองทางการจัดสงเอกสารป 2555

 การใหบริการขอมูลธุรกิจในภาพรวมป 2555
 การใหบริการขอมูลธุรกิจ มีบริการหนังสือรับรอง 
ร ับรองสำเนาเอกสาร และถายเอกสารของนิติบุคคล
ซึ่งเอกสารที่ใหบริการ ไดแก ทะเบียนนิติบุคคล งบการเงิน 
และบัญชีรายชื่อผูถือหุน โดยสรุปได ดังนี้

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

ป 2554 ป 2555
450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
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  การใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร (e-Certificate)

  การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสนับเปนนวัตกรรมการบริการภาครัฐที่กรม
เพ่ิมชองทางการใหบริการออกหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานธนาคารพันธมิตร โดยในระยะแรกไดเปดใหบริการผาน
ธนาคารพันธมิตร 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ต้ังแตวันท่ี 20 มกราคม 2555 ท่ีผานมา

               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

                            การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
  ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หามคนตางดาวประกอบธุรกิจบางประเภท 
และบางประเภทจะประกอบธุรกิจไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองแลวแตกรณี โดยประเภทธุรกิจท่ีกำหนด
ไวตามพระราชบัญญัติดังกลาว แบงเปน 3 บัญชี ดังนี้
  1. บัญชีที่หนึ่ง ธุรกิจที่หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ
  2. บัญชีสอง ธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศหรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดเม่ือไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
  3. บัญชีสาม ธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว คนตางดาวจะประกอบ
ธุรกิจไดเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
  สำหรับการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบธุรกิจ
ไดโดยไมตองขออนุญาต คือ 
  • คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาหรือความรวมมือทางธุรกิจตามความตกลงเขตการคาเสรีสามารถ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามเง่ือนไขในสัญญาหรือความตกลงได
  • คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจโดยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน สามารถขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบัญชีสอง
และบัญชีสามได

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

กรมพัฒนฯรวมกรมพัฒนฯธ.กรุงไทยกรมพัฒนฯธ.กรุงเทพ กรมพัฒนฯธ.ออมสิน
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

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

67

289

300

251

543

618

589

587

547

575

567

 518

5,451

25

95

128

100

173

116

128

163

136

160

176

131

1,531
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  การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ
  การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจต้ังแต 3 มีนาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนท้ังส้ิน 3,217 ราย 
จำแนกตามประเภทธุรกิจ พบวา ธุรกิจบริการ ไดแก บริการใหแกบริษัทในเครือและบริษัทในกลุม บริการซอมแซมบำรุงรักษา บริการใหเชา 
ใหเชาซ้ือ ใหเชาแบบลิสซ่ิง ฯลฯ มีจำนวนมากสุด 1,322 ราย คิดเปนรอยละ 41 และหากพิจารณาตามประเทศท่ีลงทุน พบวาประเทศ
ท่ีเขามาลงทุนมากท่ีสุด คือ ประเทศญ่ีปุน 1,220 ราย คิดเป รอยละ 38 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

จำแนกตามประเภทธุรกิจ จำแนกตามประเภทหนังสือรับรอง

  จากแผนภูมิขางตน พบวา มูลคาการลงทุนท่ีอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ของป 2554 และ 2555 มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนในเดือนกันยายน 2555 มีมูลคา
การลงทุน 4,188 ลานบาท ซ่ึงสูงสุดในรอบป เน่ืองจากมีการอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน (ใหสินเช่ือสวนบุคคล) 
ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนสูง และในเดือนตุลาคม 2554 ไมมีมูลคาการลงทุนเน่ืองจากสถานการณน้ำทวม จึงรวมการพิจารณา
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจไปไวในเดือนพฤศจิกายน 2554

  การออกหนังสือรับรอง
  การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตั้งแต 3 มีนาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2555 
มีจำนวนท้ังส้ิน 3,035 ราย จำแนกตามประเภทธุรกิจ พบวา ธุรกิจบริการ ไดแก บริการรับจางผลิต ใหคำแนะนำดานการบริหารจัดการ 
บริการดานคอมพิวเตอร ฯลฯ มีจำนวนสูงสุด 1,502 ราย คิดเปนรอยละ 49 และเม่ือพิจารณาตามประเภทหนังสือรับรอง พบวา 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
มีจำนวนมากที่สุด 1,861 ราย คิดเปนรอยละ 60 มีรายละเอียด ดังนี้

จำแนกตามประเทศที่เขามาลงทุนจำแนกตามประเภทธุรกิจ
บริการ

สำนักงานผูแทน / สำนักงานภูมิภาค

กอสราง / บริการทางวิศวกรรม / เปนที่ปรึกษาโครงการใหแกภาครัฐ

นายหนาหรือตัวแทน / คาปลีก / คาสง

บริการทางบัญชี / กฎหมาย

ธุรกิจอื่น เชน การขายทอดตลาด โฆษณา โรงแรม

รวม

1,322 ราย

1,074 ราย

479  ราย

216 ราย

114 ราย

12 ราย

3,217 ราย

41.10%

33.38%

14.88%

6.71%

3.55%

0.38%

100%

บริการ

คาปลีก / คาสง

กอสราง / บริการทางวิศวกรรม

นายหนาหรือตัวแทน

บริการทางบัญชี / กฎหมาย

ธุรกิจอื่น เชน โฆษณา โรงแรม ขายอาหารและเครื่องดื่ม

รวม

1,502 ราย

805 ราย

326 ราย

139 ราย

52 ราย

211 ราย

3,035 ราย

49%

26%

11%

5%

2%

7%

100%

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และการนิคมฯ

ไดรับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย - อเมริกัน

ไดรับสิทธิตามความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย

ไดรับสิทธิตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุน

รวม

1,816 ราย

1,217 ราย

1 ราย

1 ราย

3,035 ราย

59.83%

40.09%

0.04%

0.04%

100%

  มูลคาการลงทุน
  มูลคาการลงทุนท่ีอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
ในป 2554 และ 2555 มีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้

เปรียบเทียบมูลคาการลงทุนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ม.ค.

1,001

192

2554

2555

ก.พ.
274

874

มี.ค.
832

547

เม.ย.
326

1,641

พ.ค.
347

760

มิ.ย.
364

377

ก.ค.
1,379

737

ส.ค.
2,845

1,445

ก.ย.
704

4,188

ต.ค.
0

1,983

พ.ย.
2,130

1,970

ธ.ค.
390

1,650

38%
ญี่ปุน
1,220 ราย 

15%
สิงคโปร
469 ราย 

6%
เยอรมนี
176 ราย 

5%
ฮองกง
149 ราย 

4%
เนเธอรแลนด
135 ราย 

3%
สหราชอาณาจักร
110 ราย 

3%
ฝรั่งเศส
108 ราย 

3%
สาธารณรัฐเกาหลี
98 ราย 

3%
สหรัฐอเมริกา
95 ราย 

2%
สวิตเซอรแลนด
69 ราย 

18%
อื่นๆ
588 ราย 
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            สมาคมการคา และหอการคา ท่ีคงอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
  สมาคมการคา มีบทบาทสำคัญในการเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเขมแข็ง
และกาวหนา ซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคล จัดต้ังโดยมีผูเร่ิมกอการซ่ึงเปนท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวนไมนอยกวา 3 คน 
ขอจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อเปนศูนยรวมและมีหนาที่ในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก
ใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน  2,021 สมาคม ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จำนวน 616 สมาคม 
และสวนภูมิภาค จำนวน 1,405 สมาคม 

หอการคาจำแนกตามประเภท

สมาคมการคาแบงตามประเภทธุรกิจที่เปนสมาชิก

หอการคาตางประเทศ จำแนกตามประเทศ

จำนวนสมาคมการคาจำแนกตามพื้นที่

คาสลาก

การคาและอุตสาหกรรม

แปรรูปสินคาเกษตร

ธุรกิจบริการ

อุตสาหกรรมอาหารและประมง

บันเทิงและการสื่อสาร

แฟชั่นและอัญมณี

กอสรางและอสังหาริมทรัพย

การเงินและการลงทุน

ยาและเวชภัณฑ

รวม

1,136 ราย

257 ราย

251 ราย

174 ราย

68 ราย

39 ราย

31 ราย

28 ราย

21 ราย

13 ราย

2,021ราย

56%

13%

12%

9%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

100%

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

หอการคาจังหวัด

หอการคาไทย (หอการคาประจำกรุงเทพ)

หอการคาตางประเทศ

รวม

1 ราย

76 ราย

1 ราย

32 ราย

110 ราย

1%

69%

1%

29%

100%

46%
กลาง
926 ราย

30%
กรุงเทพมหานคร
616 ราย

10%
เหนือ
193 ราย

3%
ใต
67 ราย

6%
ตะวันออกเฉียงเหนือ
128 ราย

5%
ตะวันออก
91 ราย

100%
รวม
2,021ราย

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) เอสโตเนีย47%ทวีปยุโรป 

15 ราย 

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

31%ทวีปเอเชีย
10 ราย 

1) ไนจีเรีย 2) อาฟริกาใต 
3) กานา10%ทวีปแอฟริกา

3 ราย 

1) ออสเตรเลีย 
2) นิวซีแลนด6%ทวีปออสเตรเลีย

2 ราย 

1) สหรัฐอเมริกา 
2) แคนนาดา6%ทวีปอเมริกา

2 ราย 

100%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
กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจยุทธศาสตรภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภารกิจและการดำเนินงานของกรมฯ ในป 2556 ใหกับคณะผูบริหาร
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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นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ ครั้งที่ 19(10/2555) 
ณ หองประชุมมวงระยา ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันจันทรที่ 
3 ธันวาคม 2555

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

นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ หองมวงสาหรี ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555

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