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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Minister of Commerce

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่ึงหน่วยงานหลักท่ีมี

บทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ

ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ตามนโยบาย

และแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล จึงได้ให้ความส�าคัญ

กับการด�าเนินงานเชิงรุกและวางรากฐานนโยบายของ

กระทรวงพาณิชย์ ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์กระทรวง

พาณิชย์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งสอดคล้องกับ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ (ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยจะเน้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อมุ่งไปสู่ “พาณิชย์ 4.0” ด้วยวิสัยทัศน์ “ฉับไว 

โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”

ตลอดปี ท่ีผ ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

ได้พัฒนาการให้บริการโดยน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทีท่นัสมัยมาใช้ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 

ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจได้รับบริการ

ที่รวดเร็วขึ้น สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และ

มีความโปร่งใส เนื่องจากลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

รวมทัง้ได้ด�าเนนิการแก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่ลดปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนมากขึ้น 

นอกจากนี้ กรมยังได้พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs 

ทั้งภาคการค้าและภาคบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า 

OTOP ให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมมีาตรฐานระดบัสากล 

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และขยายช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

จากภายใน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และพร้อมที่จะแข่งขัน

เพื่อก ้าวสู ่ตลาดโลก ตลอดจนบูรณาการร ่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องปรามดูแลธุรกิจให้ด�าเนิน

กจิการด้วยความซือ่สตัย์ ยตุธิรรม ถกูต้องตามกฎหมาย 

และมีธรรมาภิบาล  ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ่านมาถือได้ว่า

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศ

มีความม่ันคงและยั่งยืน ก้าวทันต่อบริบทการค้า

ทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ กระทรวงพาณชิย์มีนโยบาย

เชิงรุกและมุ่งมั่นที่จะสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อ

พัฒนา SMEs ไปสู่ “Smart Enterprises & Startup” 

ให้มากยิง่ขึน้ในปีต่อๆไป ควบคูก่บัการสนบัสนนุปัจจยัต่างๆ  

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้มากขึ้น สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ 20 ปี ซึง่ดฉินั เชือ่มัน่ว่า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกลไกส�าคัญยิ่งในการ

ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

ของกระทรวงพาณิชย ์ดังกล ่าว อันจะก ่อให ้เกิด

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจที่น�าไปสู่ 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ต่อไป

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 94 ปี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดิฉันขออ�านวยพรให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุข 

ความเจรญิ มกี�าลงักายก�าลงัใจ ร่วมแรงร่วมใจ ผนกึก�าลงั

ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนา

ประเทศชาติให้ก้าวหน้าและก้าวไกลตลอดไป

(นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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The Ministry of Commerce is a state body 
whose key roles and responsibilities directly involve 
the development of the country’s economy and trade, 
ensuring that the economic well-being of the nation 
follows the path of security and sustainability pursuant 
to policies and reformation guidelines set by the 
government. The Ministry thus places emphasis on 
proactive administration and providing a solid 
foundation for the implementation of the Ministry’s 
policies. This leads to the formation of the 20-year 
(2017 – 2036) Strategy of the Ministry of Commerce 
which is in line with the 20-year National Strategy as 
well as Thailand’s 12th National Economic and Social 
Development Plan (draft), with a focus on the 
Ministry’s engagement in enhancing Thailand’s 
competitiveness and improving the efficiency of the 
public sector management toward “Commerce 4.0” 
based on the Ministry’s visionary statement 
“Speediness, Transparency, Far Sightedness, Close 
Contact with Public”.

In the past year, the Department of Business 
Development continued to improve its services by 
introducing advanced electronic system to make 
business operation more convenient and be able to 
provide services to the general public and business 
owners in a manner that is more timely, less 
complicated, more automated and transparent as it 
requires less of the department officials’ personal 
judgment in doing their jobs. The Department has 
revised and amended certain regulations to make 
them more favorable to trade and investment. The 
Department has also assisted business operators of 
small- and medium-sized enterprises (SMEs), in both 
trade and service sectors, whose products are of 
both OTOP and other community brands, in 
developing their management skill to meet the 
international level, applying innovations and 
technologies to add value to their products, and 
boosting marketing expansion, in order to build 

strength from within and down to the local level to 
ensure, in the end, their competitiveness in the global 
market. The Department has joined hands with other 
regulatory agencies to ensure that all businesses 
carry out their activities in a manner that is honest, 
equitable, law-abiding, and in compliance with 
corporate governance principles. The results of past 
year’s work performance of the Department are 
nothing short of a success.

However, to meet the goal of the country’s 
economic security and sustainability, and being 
responsive to fast-paced changing of trade 
landscape, the Ministry of Commerce has been 
developing proactive policies and committed to 
creating new blood of economic warriors to take on 
the transformation of SMEs to “Smart Enterprises & 
Startup”. This has been carried out in concert with 
other activities to create positive environment for 
business which is also in tune with the 20-year 
Strategy of the Ministry of Commerce. I have 
complete confidence that the Department of Business 
Development is pivotal to the accomplishment of the 
Ministry’s visions and goals as mentioned earlier 
which will lead to the success in economic 
development and ‘sustainability’ in the end.

On the special occasion of the 94th anniversary 
of the Department of Business Development’s 
inauguration, I would like to wish all of you the 
happiness, success, good health and morale to be 
able to contribute your efforts, through cooperation 
within and among governmental departments, to 
everlasting prosperity and growth of the country.

(Mrs. Apiradi Tantraporn)

Minister of Commerce

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และน�ามาซึ่งการเกิด
นวัตกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันของประชาชน ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข รวมถึงด้านการประกอบ
ธุรกิจในสาขาต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีหน่วยงานภาครัฐ จะต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
จากแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อน ด้วยแรงงานและ
การผลิตสินค้า มาเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและมุ่งเน้นการให้บริการให้มากขึ้น เพื่อสร้าง
ความเข ้มแข็งให ้แก ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้สามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น
ของการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว ให้บรรลุผล 
จึงได ้จัดท�าและเผยแพร ่โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” โดยมีแนวคิด
ส�าคญั คอื การสร้างความเข้มแขง็จากภายใน (Strength from 
Within) ผ่านกลไกในการขับเคลื่อน ได้แก่ การยกระดับ
นวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศ การสร้างสังคมที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้าง
ความเข้มแขง็ของชมุชนและเครอืข่าย ตลอดจนการเชือ่มโยง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)

ดังนั้น ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาท มทีรพัยากร ตลอดจน
มีบคุลากรทีม่คีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัการขบัเคลือ่นโมเดล
ตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว ได้ด�าเนินการ 

พัฒนา SMEs ไทยให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสร้าง
การรวมกลุ่มธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศ และผลักดันให้มี
การจัดท�ายุทธศาสตร ์ตอบโจทย์ 18 คลัสเตอร ์ของ 
กลุม่จงัหวดั นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุปัจจยัต่างๆ ทีเ่อือ้ให้เกดิ 
ธุรกิจใหม่ หรือ Startup และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจเดิม
ท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  
ที่ เป ็นอุปสรรคทางการค ้าการลงทุน การสนับสนุน
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมทัง้ สนบัสนนุให้มกีารน�า e-Commerce มาใช้เป็น
เคร่ืองมือส�าคัญในการเช่ือมสู่การค้าระดับสากล ควบคู่ 
ไปกบัการก�ากบัดแูลและตรวจสอบธรุกจิให้ปฏบิตัติามกฎหมาย  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
ทัง้หมดนี ้กรมได้มกีารบรูณาการการท�างานร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา และสถาบนัการเงนิ ซึง่ผม
มีความเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางขับเคล่ือนดังกล่าว  
จะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แสดงถึง
ความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน Ease of Doing Business ให้อยู่ใน
ล�าดับที่ดีขึ้น โดยได้พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียน
และข้อมูลธุรกิจให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 
ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ระบบการน�าส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Fi l ing) ระบบการจดทะเบียน
หลกัประกนัธรุกจิทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Secured) ซึง่ปัจจบุนั
ทัง้ 2 ระบบได้เปิดให้บรกิารแล้ว รวมถงึระบบการจดทะเบยีน
นติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration) ทีอ่ยูใ่นระหว่าง
การด�าเนินการและจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้
ในอนาคตอันใกล้นี้ 

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะครบรอบ 94 ปี
แห่งการสถาปนาในวันที่ 16 มกราคม 2560 นี้ ผมขอแสดง
ความช่ืนชมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าของกรม
ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคน และขอถือโอกาสนี้
อ�านวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุข มีก�าลังกายและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทย
มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป

(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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It is an undeniable fact that the world in the 21st 

century is dominated by new technologies that have 
been moving at warp speed, entailing technological 
innovations on all fronts that obviously have impact on 
many aspects of people’s lives, including the career life, 
education, public health, business and commercial 
system, etc. As a result, it is definitely imperative that all 
state agencies and departments ensure the economic 
infrastructure of the nation be successfully reformed from 
the old-fashioned, labor-intensive, mass production model 
to the innovation-driven economy where, among other 
things, the service sector needs to be strengthened to 
support the country’s sustainable growth and 
advancement.

Having recognized the importance of the country’s 
achievement in reforming the economic infrastructure, 
the government has officially formulated a model for 
economic development called “Thailand 4.0” based on 
a key concept known as Strength from Within. What are 
instrumental in transitioning from old to new economic 
model include the innovation improvement across the 
board, the creation of entrepreneurial society, strengthening 
communities and networks, and connecting domestic 
economy with global economy (Connect to the World).

The Department of Business Development, as one 
of the state agencies working under the oversight of the 
Ministry of Commerce and having particular roles, 
resources, and staff whose tasks involve directly with 
the implementation of “Thailand 4.0” economic model, 
has engaged in a number of activities aiming to strengthen 
Thai SMEs through the formation of Biz Clubs nationwide 
and the development of strategic plans that best fit 
distinctive needs of 18 provincial clusters. The Department 
of Business Development’s effort was also put into 
enhancing environment favorable to both startups and 
non-startup enterprises, e.g. revising those laws and 
regulations hindering investment and trade, easing access 
to sources of capital, and adapting developed knowledge 
to create innovations. In parallel with its direct tasks in 
regulating and conducting investigation to ensure 

businesses’ full compliance with law, the Department of 
Business Development has also been promoting the use 
of e-Commerce as a tool to reach out to the promising 
market in the international trade system, and promoting 
the implementation of corporate governance principles. 
All of the above were carried out on the basis of fully-
integrated collaboration with other state agencies, private 
sector, educational and financial institutions. I therefore 
have absolute confidence that the Department’s work 
executed in this manner will definitely make the goal of 
Thailand’s new economic model toward “Stability, 
Prosperity, and Sustainability” a reality.

In addition, the Department of Business Development 
is firmly determined to move up Thailand’s Ease of Doing 
Business rankings by continually improving, through a 
number of tools, corporate registration and information 
services to ensure the accuracy, speediness, and 
transparency through a number of tools such as the 
electronic submission of financial statements (e-Filing), 
the electronic registration of secured transaction contracts 
(e-Secured), and the electronic business registration 
system (e-Registration). Both e-Filing and e-Secured have 
already been in operation while e-Registration is underway 
and anticipated to be available for public use in the near 
future.

On the special occasion of the 94th anniversary  
of the Department of Business Development’s inauguration 
on January 16, 2017, I would like to express my 
admiration and appreciation to all executives, officials 
and employees of the Department of Business 
Development for their devotion and unity in performing 
their duties for the benefits of all Thai people. I would 
like to wish all of you the happiness, robust health, and 
good spirits to continue serving our country and bringing 
stability and prosperity to Thailand.

(Mr. Suvit Maesincee)

Deputy Minister of Commerce

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ภายใต ้บริบทการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได ้
มนีโยบายในการปรบัเปลีย่นประเทศไทย สู ่Thailand 4.0  
กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการด�าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเน้นยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ 
รายย่อย พัฒนาการอ�านวยความสะดวกทางการค้า
รองรบัเศรษฐกจิดจิทิลั เพือ่สร้างความเข้มแขง็เศรษฐกจิ
การค้าภายในประเทศ และเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน
ขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล

การผลักดันนโยบายดังกล ่าวให ้สัมฤทธิ์ผล 
อย่างเป็นรูปธรรมน้ัน ต้องอาศัยการท�างานร่วมกัน 
อย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณชิย์ 
ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการเป็นหน่วยงานทีด่�าเนนิงานเพือ่สร้างความเข้มแขง็
แก่เศรษฐกิจภายใน โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ 
SMEs อาท ิการขยายศนูย์เครอืข่ายธรุกจิ MOC Biz Club  
77 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด ผลักดันการจัดท�า
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 
รวมถึงการสร ้างความเข ้มแข็งให ้ท ้องถ่ิน (Local 
Economy) ด้วยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการเพิ่ม

มูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า นอกจากนั้น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ยังเป ็นหน ่วยงานหลัก  
ในการผลักดัน Ease of Doing Business ด้าน
การเริม่ต้นธรุกจิอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ และยงัคงรกัษาการเป็นต้นแบบ  
“กรมบริการแถวหน้า” จากผลการจัดอันดับ Doing 
Business 2017 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้าเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั ประเทศไทย
จัดอยู่ในอันดับ 78 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 อันดับ และ
ยังได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากผลงาน 
การให้บริการน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(DBD e-Filing) น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่กระทรวง
พาณิชย์อย่างน่าช่ืนชม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบต ่างๆ ที่ เป ็นข ้อจ�ากัดและอุปสรรค 
ในการด�าเนินธุรกิจ ให้มีความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จะยังคงพัฒนาการท�างานภายใต้ภารกิจ 
ให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและมีบทบาทน�าใน 
การบริการเริ่มต ้นธุรกิจที่สอดรับกับยุคสมัยและ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจ 
ในรูปแบบใหม่ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ 
การเป็น Smart Enterprises สร้างธุรกิจ Startup รวมถึง
ยกระดับการเช่ือมโยงการค้าภายในภูมิภาคภายใต้
นโยบาย Mini MOC ด้วยการร่วมมือร่วมใจในการท�างาน
ร่วมกันอย่างดีเยี่ยมเช่นที่เคยเป็นมา

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 94 ปี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ดิฉันขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ 
และขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่านที่ได ้ปฏิบัติภารกิจ
เพื่อประเทศชาติเป็นส�าคัญ และขออาราธนาคุณ
พระรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบ
ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีก�าลังใจที่จะร่วมกันท�างาน 
เพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

(นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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In response to the changing economic climate, 
the government has a policy to transform our nation 
into Thailand 4.0. The Ministry of Commerce,  
a principal organization responsible for driving the 
nation’s economic system on the ongoing basis,  
has been performing its duties and obligations in 
compliance with such policy by focusing on the 
following aspects:- transitioning the country’s 
economy of the past into value- and service-oriented 
creative economy;  reinforcing strengths and 
capabilities of SMEs and MEs; facilitating digital 
economy in order to invigorate Thailand’s domestic 
trade; and improving business organizations’ 
efficiency in administering business activities on the 
basis of corporate governance.

The Ministry’s tangible duty accomplishment 
requires a spirit of teamwork and cooperation among 
all officials and staff members working in different 
departments/agencies under the wing of the Ministry 
of Commerce. In the past, the Department of 
Business Development has always been taking a 
pivotal role in making domestic economy, specifically 
speaking, those businesses in foundation level and 
SMEs, strong by opening up 77 MOC Biz Clubs to 
cover all provinces across the country, supporting 
the formulation of provincial strategic plans with a 
common goal to be strived for by every participating 
business in that trade zone, strengthening local 
economy through good management and effective 
marketing activities so that OTOP business owners 
could add more value to their products and raise 
the quality standard of OTOP brand. Moreover, the 
Department of Business Development has been 
playing a leading role in continually improving 
Thailand’s ranking on Ease of Doing Business, 
particularly in the ‘Starting a Business’ category, so 
as to improve overall trade competitiveness of the 
country. The Department remains exhibiting all 
qualifications for being recognized as a modeled 
“front-line service providing department”. According 
to the report on the 2017 Ease of Doing Business 

Rankings, Thailand holds the 78th place in the ranking 
of ‘Starting a Business’, moving up 18 spots from 
the previous year. The Department has also received 
the annual Thailand Public Service Award for its 
outstanding work performance in the electronic 
submission of financial statements (DBD e-filing), 
bringing a tremendous pride to the Ministry of 
Commerce indeed. Other accomplishment of the 
Department includes the revision of laws, regulations, 
and statutory procedures that may unnecessarily 
undermine trade, for purpose of greater convenience 
in doing business. I have full confidence in the 
Department’s potential and competence in carrying 
out its duties with even more efficiency and in taking 
a leading role in nurturing and serving the startups 
in a manner responsive to the current economic/
trade environment, assisting in the transformation of 
the conventional business entities into Smart 
Enterprises, and improving provincial business 
networking under Mini MOC policy. All of these would 
certainly be achieved through a spirit of teamwork 
as ever.

On the special occasion of the 94th anniversary 
of the Department of Business Development’s 
inauguration, I would like to convey congratulations 
for the Department’s success and my thanks to all 
executives, officials and employees of the Department 
of Business Development for untiring efforts and hard 
work with the nation’s best interests in mind. By the 
Buddhist Virtue, may all of you be bestowed great 
blessings for happiness, good health, and morale to 
continue your service to Thai people, society,  
and our beloved country.

(Miss Wiboonlasana  Ruamraksa)

Permanent Secretary of the Ministry 

of Commerce

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General of the Department of Business Development

การด�าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ “นวัตกรรม

น�าบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทย

สู่สากล” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าให้กับ

ภาคธุรกิจ

กรมพัฒนาธุ ร กิจการค ้ า  ได ้พัฒนาระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยต่ีางๆ เน้นขบัเคลือ่นเชงิรกุ 

โดยได้พัฒนาช่องทางการน�าส่งงบการเงินในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนิติบุคคล

ในการน�าส่งงบการเงินผ่านระบบให้บริการน�าส่ง

งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ถือเป็นนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่น�ามาให้

บริการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จัดเป็นล�าดับที่ 22 

ของโลก และล�าดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากสิงค์โปร์ 

รวมทั้งจัดท�ารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) 

ให้มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน

ของแต ่ละหน ่วยงาน ตลอดจนร ่วมมือกับคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการพัฒนานวัตกรรม

เชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการน�าส่งงบการเงิน

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้สามารถรองรับการน�าส่ง

งบการเงินปี 2558 ของนิติบุคคล ในรูปแบบ DBD 

Connect ประหยัดเวลาและลดความเส่ียงในการกรอก 

งบการเงนิผดิพลาด นอกจากนี ้กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

ได ้พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (e-Registration) เพื่อลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการยื่นเอกสาร ลดการใช้

กระดาษ ซึง่จะผลักดนัไปสู่การท�าธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภาครัฐแบบ Paperless อย่างสมบูรณ์ในปี 2560 และ

พฒันาระบบการจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกจิ  

(e-Secured) ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

ทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น 

ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น พัฒนาระบบงาน 

ผู้ท�าบัญชี (e-Accountant) โดยร่วมมือกับสภาวิชาชีพ

บัญชี เพื่อให้บริการแก่ผู้ท�าบัญชี ในการแจ้งการเป็น

ผู้ท�าบัญชี แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ท�าบัญชี และ

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในลักษณะ

ที่เป็น Single Point

ในขณะเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้

ความส�าคัญในการส่งเสริมและสร้างธรรมาภิบาล 

แก่ภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการถือเอา

ความสัตย์ โปร่งใสเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารองค์กร 

การก�ากับดูแลและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จงึเป็นภารกจิหนึง่ทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า ได้ด�าเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ ่นใหม่  

(Young and Smart Accountants) มุ่งส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้านบัญชี เพื่อให้เป็นนักบัญชีคุณภาพ สร้างต้นกล้า

ส�านักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูป้ระกอบธุรกจิส�านกังานบญัชีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

คุณภาพ นอกจากนี้ การก�ากับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมพัฒนา

ธุรกจิการค้า ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด โดยในปีทีผ่่านมา 

ได้มีการด�าเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
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Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรณีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยใช้ตัวแทนอ�าพราง 

(นอมินี) ในธุรกิจน�าเที่ยวและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการถือครอง

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส�านกังานต�ารวจท่องเทีย่ว กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI )

และได ้มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบให้มี

ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

นอกจากนี ้กรมพฒันาธรุกจิการค้ายงัมบีทบาทหลกั

ในการสร ้างความเข ้มแข็งให ้แก ่ ผู ้ประกอบธุรกิจ 

ในประเทศ (Strength from Within) โดยพฒันาศกัยภาพ

ในการบรหิารจดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารน�า

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร

จดัการทีท่นัสมัยมาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงาน มุง่เน้น

เชื่อมโยงการท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ

สถาบันการเงิน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดจาก

ท้องถิ่น (Local) สู่ภูมิภาค (Regional) และตลาดโลก เช่น 

การน�าระบบ e-Learning มาใช้ในการเสริมสร้าง 

องค์ความรู้เกีย่วกับการท�าธรุกิจอย่างครบวงจร การบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการในรูปแบบที่เหมาะสมตาม Life Cycle 

ตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่มเติบโต กลุ่มประสบปัญหา 

จนถึงกลุ่มสู่สากล การยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

บริการไทยภายใต้ AFAS การขยายช่องทางการค้า

ด้วย e-Commerce รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจน

การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน

การตลาด โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ หรือ MOC 

Biz Club เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย

และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทุกพื้นที่ใน 77 จังหวัด

ทั่ วประเทศ การเช่ือมโยงและขยายเครือข ่ าย

ทางการตลาดระหว่างธุรกิจในประเทศสู ่ตลาดโลก 

เป็นต้น 

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร
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อ�านวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ  

สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ

(นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พ.ศ. 2556-2559)
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General of the Department of Business Development

For the entire period of 2016 the Department 

of Business Development has been making a point 

of assisting and fostering private commercial sector 

to strengthen their competitiveness in trade based 

primarily on the Department’s established vision 

“Enhancing Service with Innovation, Building 

Corporate Governance, Driving Thai Businesses 

towards International Level”.

With the continual development in terms of 

advanced electronic system and technology, the 

Department of Business Development remains its 

focus on, among other things, steering the 

organization in a proactive manner and one of all 

services that best demonstrates the Department’s 

proactive administration is DBD e-filing system which 

allows juristic-person users to conveniently submit 

their financial statements online. The Department of 

Business Development is the first state agency 

adopting and making the innovation of DBD e-filing 

available for public use, also being the world’s 22nd 

country and the 2nd in ASEAN; behind Singapore, 

that facilitates the commercial entities’ statutory 

disclosure of financial statements through electronic 

channel. The Department has also developed a 

uniform, standard accounting codes list (taxonomy) 

used in financial reporting to be effectively implemented 

across all state agencies/authorities while adhering 

to a variation of by-laws governing each state body. 

In collaboration with the Faculty of Commerce and 

Accountancy, Chulalongkorn University and software 

vendors to develop the innovative accounting 

software capable of linking the accounting report 

system to the electronic submission of financial 

statements (DBD e-filing), the Department of Business 

Development has successfully put in place a system 

to support the 2015 financial reporting by juristic 

persons in such a manner called “DBD Connect” 

which is electronic-based, time-saving, and helps 

minimize the chance of making false entries in 

financial reports. The Department has continually 

engaged in the development of fully-integrated 

e-Registration in order to shorten the process of 

document submission, minimize the need of paper 

documents, and accelerate to become a fully 

paperless state organization with capacity to deliver 

public services via electronic platform at all levels 

within 2017. Other efforts of the Department toward 

100% paperless transactions include the development 

of e-Secured transaction features to accommodate 

the online registration of secured transaction 

contracts, and the development, in consultation with 

the Federation of Accounting Professions, of other 

electronic platforms to deliver better services to 

professional accountants, e.g. e-Accountant which 

enhances the ease of registering accountants, 

revising/updating accountants’ information, and 

organizing, under the Single Point Service system, 

refreshment trainings for accountants.

In alignment with the above, the Department 

of Business Development has been markedly 

engaging in promoting corporate governance in 

business sector, encouraging business operators to 

do business on a basis of integrity and transparency 

principles. As the other mission of the Department 

to regulate and nurture career accountants through 

the ongoing project ‘Young and Smart Accountants’, 

the Department launched a series of activities aiming 

mainly at educating and preparing undergraduates 

in accounting to become quality professional 

accountants, and planting seedlings of quality 
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accounting firms to ensure that their performance 

and service level meet the acceptable quality-oriented 

standard of accountancy. In addition, the other 

domain of particular attention to the Department is 

the oversight of foreign investors. In the past year, 

a number of corrective measures were implemented, 

with cooperation of relevant regulatory bodies e.g. 

Tourist Police Office, Department of Special 

Investigation (DSI), etc, so as to suppress the 

increasing practice of nominee investment particularly 

in tour guide and other tourism-related industries, as 

well as in real estate. In light of changing circumstances, 

a range of both revised and newly drafted rules and 

regulations governing the nominee holding have been 

issued and enforced. 

The Department of Business Development also 

played a major role in strengthening Thai business 

operators (Strength from Within) by improving their 

efficiency in management, introducing advanced 

technologies, creativity, and innovative management 

approaches to be applied in day-to-day conduct of 

business, and fostering a fully-integrated collaborative 

working environment in which other state agencies, 

private organizations, educational and financial 

institutions enjoy the benefits of such interconnection 

among participating entities. The Department has 

opened up marketing opportunities for local business 

operators whose products/services are promising 

enough to meet demand in regional and worldwide 

markets by, for example, implementing e-Learning 

to make multifaceted business knowledge and 

information accessible by anyone interested; offering 

business coaching which has been carefully tailored 

to best suit different needs and challenges in varied 

phases of business life cycle from the initial stage of 

establishment to other stages of growth, threat, and, 

finally, international expansion; raising the quality 

standard of Thai trade in services under AFAS; 

expanding trade through e-Commerce in support of 

the upcoming digital economy; encouraging business 

networking at both domestic and international levels 

through the establishment of MOC Biz Clubs in 77 

provinces across the country whose common mission 

is to form a strong network of businesses to enhance 

marketing capabilities of club members; extending 

domestic business network to reach out to key 

businesses in global market; and more.

Lastly, I would like to express my gratitude to 

all alliances, in both state and private sectors, for 

their full cooperation and assistance to the 

Department, and my great appreciation to all 

executives, officials and employees of the Department 

of Business Development for their unified efforts in 

improving overall efficiency of our organization. By 

the Buddhist virtue, may all of you be bestowed great 

blessings for happiness and success.

(Miss Pongpun Gearaviriyapun)

Deputy Permanent Secretary 

of the Ministry of Commerce

Director-General of the Department of 

Business Development (2013-2016)

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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¾Ñ¹¸¡Ô¨ Missions 

 บร�การจดทะเบียนและข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส
 Delivering business registration and information services in a timely, accurate and transparent manner
 สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ
 Building corporate governance
 พัฒนาธุรกิจไทยให�เข�มแข็งแข�งขันได�
 Strengthening competitiveness of Thai businesses

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� Goals 

 บร�การธุรกิจ ง�าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน�นประชาชนเป�นศูนย�กลาง
 Serving businesses with ease, rapidity, and economy on the basis of citizen center
 ธุรกิจไทยมีข�ดความสามารถในการแข�งขันระดับสากล
 Driving Thai businesses’ competitiveness compatible with international arena

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศด�วยนวัตกรรม
Developing service excellence through innovations

สร�างความโปร�งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate governance in 
business sector

 พัฒนารูปแบบการให�บร�การด�านทะเบียนให�ทันสมัย
 Developing efficient business registration service 
  พัฒนาคลังข�อมูลให�ทันสมัย และเช�่อถือได�
 Developing modern and reliable business data 
 warehouse 
  พัฒนานวัตกรรมการให�บร�การข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส� 
 Developing innovation to online business 
 information service

สร�างสังคมผู�ประกอบการและความเข�มแข็ง SMEs 
Creating entrepreneur society and strengthening efficacy 
of SMEs

 เพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารธุรกิจ 
 Enhancing managerial efficiency for business operators
  ยกระดับสู�มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 Enhancing business management to quality and 
 international standard
  สร�างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเคร�อข�ายโซ�อุปทาน 
 และเช�่อมโยงธุรกิจสู�สากล 
 Building market opportunity and developing 
 the whole supply- chain cluster towards internationally
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อ
 การประกอบธุรกิจ
 Developing laws and regulations to reduce obstacles 
 and support business operators in doing business          

พัฒนาศักยภาพองค�กรให�มีข�ดสมรรถนะสูง 
Developing organization towards high-performance 
level

 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 Developing personnel’s competency responsive to 
 work operations
 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
   Developing technology innovation and IT
 พัฒนาระบบบร�หารจัดการองค�กรให�เป�นองค�กรชั้นเลิศ 
 Developing organizational management system 
 towards high-performance organization

 สร�างแรงจ�งใจ ให�นำหลักธรรมาภิบาลไปใช�ในภาคธุรกิจ
 Encouraging business sector to adhere to corporate 
 governance principle 
 พัฒนาศักยภาพการบร�หารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ                          
 Developing managerial potentials of business sector 
 to comply with law and regulations          

Vision
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�

¾Ñ¹¸¡Ô¨
Missions

Goals
à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� Strategies 
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¾Ñ¹¸¡Ô¨ Missions 

 บร�การจดทะเบียนและข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส
 Delivering business registration and information services in a timely, accurate and transparent manner
 สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ
 Building corporate governance
 พัฒนาธุรกิจไทยให�เข�มแข็งแข�งขันได�
 Strengthening competitiveness of Thai businesses

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� Goals 

 บร�การธุรกิจ ง�าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน�นประชาชนเป�นศูนย�กลาง
 Serving businesses with ease, rapidity, and economy on the basis of citizen center
 ธุรกิจไทยมีข�ดความสามารถในการแข�งขันระดับสากล
 Driving Thai businesses’ competitiveness compatible with international arena

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศด�วยนวัตกรรม
Developing service excellence through innovations

สร�างความโปร�งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate governance in 
business sector

 พัฒนารูปแบบการให�บร�การด�านทะเบียนให�ทันสมัย
 Developing efficient business registration service 
  พัฒนาคลังข�อมูลให�ทันสมัย และเช�่อถือได�
 Developing modern and reliable business data 
 warehouse 
  พัฒนานวัตกรรมการให�บร�การข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส� 
 Developing innovation to online business 
 information service

สร�างสังคมผู�ประกอบการและความเข�มแข็ง SMEs 
Creating entrepreneur society and strengthening efficacy 
of SMEs
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 Enhancing managerial efficiency for business operators
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 international standard
  สร�างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเคร�อข�ายโซ�อุปทาน 
 และเช�่อมโยงธุรกิจสู�สากล 
 Building market opportunity and developing 
 the whole supply- chain cluster towards internationally
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อ
 การประกอบธุรกิจ
 Developing laws and regulations to reduce obstacles 
 and support business operators in doing business          

พัฒนาศักยภาพองค�กรให�มีข�ดสมรรถนะสูง 
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กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Division

กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Supervision Division

 กองส�งเสร�มและพัฒนาธุรกิจ
Business Promotion and
Development Division

กองตรวจสอบบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Inspection Division

กองพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
e-Commerce Division

กองส�งเสร�มธุรกิจชุมชน
Community Business 
Promotion Division

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร
Public Sector

Development Group

    กองข�อมูลธุรกิจ 
Business Information Division

กองพัฒนาผู�ประกอบธุรกิจ
Entrepreneurs

Development Division

กองคลัง
Finance Division

กองธุรกิจการค�าภูมิภาค
Regional Business Division

 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
Information System

Development Division

กองบร�หารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต�างชาติ

Foreign Business Administration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

Register Public Companies 
and Special Business Division

 สำนักงานเลขานุการกรม
The Office of Secretary

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Secured Transaction

Registry Division

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance Division

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Information and Communication
Technology Centre
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Organization Chart of the Department of Business Development
โครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

1.	 นางสาวบรรจงจิตต์		อังศุสิงห์
	 Miss	Banjongjitt		Angsusingh
	 อธิบดี
	 Director-General

2.	 นางสาวรัตนา		เธียรวิศิษฎ์สกุล   
	 Miss	Ratana		Theanrvisitskool
	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย	์
	 (รักษาการ)	/	รองอธิบดี
	 Inspector	General	(Acting)	/	Deputy			
	 Director-General

3.	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล
	 Mr.	Sarote		Suwattigul
	 รองอธิบดี
	 Deputy	Director-General

4.	 นายสำารวย		แดงด้วง
	 Mr.	Samruay		Daengduang
	 รองอธิบดี
	 Deputy	Director-General

1.3.
2. 4.
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Executives of the Department of Business Development

4.	 นายสำารวย		แดงด้วง
	 Mr.	Samruay		Daengduang
	 รองอธิบดี
	 Deputy	Director-General

1.	 นายไชยา		สุปรียาวรรณชัย
	 Mr.	Chaiya		Supreyavanchai
	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
	 Trade	Specialist	

7.	 นางสาวปัทมาวด	ี	บุญโญภาส
	 Miss	Pattamavadee		Boonyobhas	
	 นิติกรเชี่ยวชาญ	(รักษาการ)
	 Legal	Specialist	(Acting)

2.	 นางอารีพร		จงวัฒนานุกูล   
	 Mrs.	Areeporn		Jongwattananukul
	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
	 Trade	Specialist

3.	 นายสมควร		อิ่มถาวรสุข
	 Mr.	Somkuan		Imtavonsuk
	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
	 Trade	Specialist

5.	 นางสาวศุฑารา		เชาวน์สุขุม
	 Miss	Sutara		Choawnsukum
	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ	/
	 ผู้อำานวยการกองส่งเสริมธุรกิจชุมชน
	 Trade	Specialist	/	Director	of	
	 Community	Business	Promotion	
	 Division

6.	 นางภารดี		อินทชาติ
	 Mrs.	Paradee		Intachat	
	 นักวิเคราะห์นโยบายและ
	 แผนเชี่ยวชาญ	/	ผู้อำานวยการ
	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
	 Plan	and	Policy	Analyst	
	 Specialist	/	Director	
	 of	Public	Sector	
	 Development	Group

4.	 นางสาวเกิดศิร	ิ	กลายเพท
	 Miss	Kirdsiri		Klaypet
	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
	 เชี่ยวชาญ	/	ผู้อำานวยการ
	 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
	 Computer	Technical	officer,	
	 Expert	Level	/	Director	of	
	 Information	System	
	 Development	Division

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. 3. 6.4.
5. 2. 7.
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คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

1.	 นายดิเรก		บุญแท้
	 Mr.	Direk		Boontae
	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
	 Director	of	Bureau	of	Law

2.	 นายสมบุญ		โมจนกุล    
	 Mr.	Somboon		Mojanakul
	 ผู้อำานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
	 Director	of	Business	
	 Registration	Division

3.	 นางสาวสุภารัตน์		ฮุนพงษ์สิมานนท์
	 Miss	Suparat		Hunpongsimanont
	 ผู้อำานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
	 Director	of	Business	Information	
	 Division

5.	 นางโสรดา		เลิศอาภาจิตร์
	 Mrs.	Sorada		Lertharpachit
	 ผู้อำานวยการกองกำากับ
	 บัญชีธุรกิจ
	 Director	of	Business	
	 Accounting	Supervision	
	 Division

6.	 นายประชา		วีระชาติกุล
	 Mr.	Pracha		Veerachatkul	
	 เลขานุการกรม	
	 Secretary	

4.	 นายพูนพงษ	์	นัยนาภากรณ์
	 Mr.	Poonpong		Naiyanapakorn
	 ผู้อำานวยการกองส่งเสริม
	 และพัฒนาธุรกิจ
	 Director	of	Business	Promotion		
	 and	Development	Division

1.

2.3.
4. 6.

5.
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Executives of the Department of Business Development Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.	 นางปรารถนา		หัสมินทร์
	 Mrs.	Prattana		Hasamin
	 ผู้อำานวยการกองบริหารการ  
	 ประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
	 Director	of	Foreign	Business		 	
	 Administration	Division

2.	 นายธานี		โอฬารรัตน์มณี   
	 Mr.	Thanee		Olanratmanee
	 ผู้อำานวยการกองพาณิชย์
	 อิเล็กทรอนิกส์
	 Director	of	e-Commerce	
	 Division

3.	 นางสาวกุลกริยา		เปลี่ยนสกุลวงศ์์
	 Miss	Kunkariya		Pleansakunwong
 	 ผู้อำานวยการกองคลัง
	 Director	of	Finance	Division

5.	 นางสาววรรณา		คงเจริญจิตติกุล
	 Miss	Wanna		Kongcharoenchittikul
	 ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
	 Director	of	Internal	Audit	Group

4.	 นางศิริพร		ชำานาญชาติ
	 Mrs.	Siriporn		Chamnanchat	
	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลย ี  
	 สารสนเทศและการสื่อสาร
	 Director	of	Information	and		 	
	 Communication	Technology	 
	 Centre

1.
2.5.

4.
3.



22

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

1.	 นางสลิลา		เทพเกษตรกุล
	 Mrs.	Salila		Tepkasetkul
	 ผู้อำานวยการกองพัฒนา 
	 ผู้ประกอบธุรกิจ
	 Director	of	Entrepreneur	
	 Development	Division

2.	 นางสาวจุฑามณี		ยอดแสง   
	 Miss	Chutamanee		Yodsaeng
	 ผู้อำานวยการกองตรวจสอบ
	 บัญชีธุรกิจ
	 Director	of	Business	Accounting	
	 Inspection	Division

3.	 นายจิตรกร		ว่องเขตกร
	 Mr.	Jitakorn		Wongkhatekorn
	 ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาล
	 ธุรกิจ
	 Director	of	Corporate	
	 Governance	Division

5.	 นายโกมล	นมรักษ์
	 Mr.	Komon		Nomrak	
	 ผู้อำานวยการกองทะเบียน
	 บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
	 Director	of	Register	Public	
	 Companies	and	Special	
	 Business	Division	

6.	 นางวิมลรัตน์	เพ็ญตระกูล
	 Mrs.	Vimolrat		Pentrakul	
	 ผู้อำานวยการกองทะเบียน
	 หลักประกันทางธุรกิจ	
	 Director	of	Secured	
	 Transaction	Registry	
	 Division	

4.	 นางสาวเปรมนีย	์	ทรัพย์โชคไชย
	 Miss	Premmanee		Supchokchai
	 ผู้อำานวยการกองธุรกิจการค้า 
	 ภูมิภาค
	 Director	of	Regional	Business	 
	 Division

1.
4.3.2.

5. 6.
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ทำาเนียบประธาน DBD Gens
Executives of the Department of Business Development Head of DBD Gens

1.	 นายวรวิทย	์	สิงห์อินทร	์
	 Mr.	Worawit		Sing-In
	 ประธาน	Gen	X1	
	 Head	of	Gen	X1

7.	 นางศศิพิมล		มงคล
	 Mrs.	Sasipimol		Mongkol
	 ประธาน	Gen	X7
	 Head	of	Gen	X7

4.	 นายชลกร		พีรคุปต์
	 Mr.	Chonlakorn		Pheerakup
	 ประธาน	Gen	X4
	 Head	of	Gen	X4

10.		นายปฏิวัต	ิ	เชื้อสิงห์์
	 	Mr.	Patiwat		Chearsingha
	 	ประธาน	Gen	E
	 	Head	of	Gen	E

2.	 นางนุชญา		โมจนกุล    
	 Mrs.	Nutchaya		Mojanakun
	 ประธาน	Gen	X2
	 Head	of	Gen	X2

8.	 นางสาวณิรัชญา		สกุลหาญ   
	 Miss	Niratchaya		Sakunharn
	 ประธาน	Gen	Y
	 Head	of	Gen	Y

5.	 นางสาวธัญพร	อธิกุลวริน   
	 Miss	Thanyporn		Atikunvarin	
	 ประธาน	Gen	X5
	 Head	of	Gen	X5

11.		นายอำานาจ		บู๊ฮวด     
		 	Mr.	Amnart		Buhoud		
	 	ประธาน	Gen	G
	 	Head	of	Gen	G

3.	 นายสราวุฒิ	คุ้มพันธุ์
	 Mr.	Sarawut		Coompanthu	
	 ประธาน	Gen	X3
	 Head	of	Gen	X3

9.	 นางกัลญา		ชนงาม
	 Mrs.	Ganlaya		Chonngam	
	 ประธาน	Gen	P
	 Head	of	Gen	P

6.	 นายสันติพงษ์		วงค์ทะเนตร
	 Mr.	Santipong		Wongthanate	
	 ประธาน	Gen	X6
	 Head	of	Gen	X6

12.		นางรุจิรา		พฤกษผา
	 	Mrs.	Rujira		Pucksapha	
	 	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 	Chief	of	Human	Resource
	 	Development	Group

1.
2. 3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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ก้าวสู่บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ภารกิจหลักส�าคัญอย่างหนึ่งของกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า คือการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ซึ่งกรมได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

มาอย่างต ่อเนื่อง ทั้งในด ้านการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพการให้บรกิาร 

เพื่อให ้ผู ้ประกอบการได ้รับความสะดวกรวดเร็ว

และประหยดัค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการ

ของภาคธุรกิจได้อย่างฉับไว สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐด้านการ

ลดขัน้ตอนและรายละเอยีดการให้บรกิาร และเป็นไปตาม 

มติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้าน 

การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตามรายงาน 

การจดัอนัดบัความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกจิ

02

03

04
05

06

01

ลงทะเบียนผู� ใช�งาน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส�
(e-Registration)

ยืนยันตัวตน
   เพื่อเป�ดบัญช�
     ผู� ใช�งาน

     ทำรายการจดทะเบียน
   นิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส�

ลงลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกส�

ชำระค�าธรรมเนียม

รับเอกสารจดทะเบียนฯ 
ตามช�องที่ระบุ

REGISTER
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ของ 190 ประเทศทั่วโลก หรือ Doing Business ของ

ธนาคารโลก หรือ The World Bank แต่ด้วยการจดทะเบยีน 

ธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจ�ากัดบางประการ 

ที่จ�าเป็น ต้องพัฒนา โดยการยื่นค�าขอจดทะเบียน  

ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ (paper based system) ดังนั้น 

ผู ้ขอจดทะเบียนยังจ�าต้องเดินทางมาที่ส�านักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที 

และส่งผลให้ต้องจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารเก่ียวกับ

นิติ บุคคลทุกราย ในรูปแบบเอกสารกระดาษ  

ซึ่งประเทศไทยมีจ�านวน นิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด

ประมาณ 1,332,732 ราย ในจ�านวนดังกล่าว เป็น

นติบิคุคลทีย่งัด�าเนนิการกจิการอยูจ่�านวน 637,200 ราย 

และนิติบุคคลที่ ไม ่ด�าเนินการ เลิกและสิ้นสภาพ 

จ�านวน 695,532 ราย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 

ประกอบกบัจ�านวนนติบิคุคลตัง้ใหม่มจี�านวนสงูขึน้ทกุปี 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหาวิธีการ

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ สามารถรองรับ 

การจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มีจ�านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ  

อีกท้ังยังเป ็นการลดการใช ้กระดาษและอ� านวย

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น

ดั ง น้ัน เพื่ อ เป ็นการอ� านวยความสะดวก 

แก่ผู ้ประกอบการ และพัฒนาการให้บริการด้าน

การจดทะเบียนธุรกิจให้มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

มีมาตรฐานเป ็นสากลและทัดเทียมประเทศอื่น 

สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวไปอย่างรวดเร็ว

ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration ซ่ึงได้เริ่ม 

ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2557 และคาดว่าจะสามารถ 

ให้บริการระบบดังกล่าวได้ในปี 2560 นี้

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ e-Registration เป็นการให้บริการจดทะเบียน 

นิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร โดย

ไร้กระดาษ (Paperless System) อย่างแท้จริง รองรับ

การด�าเนินการได ้ครบถ ้วนทุกกระบวนการของ

การจดทะเบียน ตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคล การกรอก

ข้อมลูประกอบการจดทะเบยีน การยืน่ค�าขอจดทะเบยีน 

การรับจดทะเบียน การช�าระค่าธรรมเนียม และ

การรับหนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ กรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้ามีความเชื่อมั่นว่า หากโครงการดังกล่าว

เสร็จส้ินจะช่วยอ�านวยความสะดวกและสามารถ 

ให้บริการแก่ผู ้ประกอบการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย 

ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร  

ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนท�าให้

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลของไทย มีความมั่นคง

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นสากล การพัฒนาดังกล่าว

ยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการให้บรกิาร

ของส่วนราชการแบบบูรณาการ รองรับการท�าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ จะก ้ าว เข ้ าสู ่ ก าร เป ็นรั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิกส ์ 

(e-Government) อีกประการหนึ่งด้วย

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Moving Toward Electronic Registration 
of Juristic Persons (e-Registration)

One of the significant tasks which fall within 

the responsibility of the Department of Business 

Development is the delivery of service in relation to 

the registration of juristic persons. Over the years, 

the Department of Business Development, or DBD, 

has continually been refining and improving the quality 

of service within this domain by eliminating 

unnecessary procedures, accelerating the process, 

and applying the information technology to enhance 

the overall efficiency of service delivery. The effort 

put forth by the Department is essentially to ensure 

that the registration process is more convenient and 

timely, less expensive, and more responsive to the 

needs of a business sector. This is also to satisfy 

both the government policy in relation to the public/

state service improvement, specifically speaking, the 

elimination of redundant work and workflow 

complications, and the Cabinet Resolution which 

states that the Department of Business Development 

is to take a leading role in improving all aspects of 

service in the ‘Starting a Business’ domain by 

consulting the World Bank’s report on ‘Ease of Doing 

Business’ rankings of 189 countries worldwide. 

However, some facets of the registration service still 

needs further improvement, that is, the registration 

of a juristic person still requires the submission of 

paper-based documents. It means that the applicant 

has to be physically present at the Office of the 

Company Limited and Partnership Registration to 

initiate the registration process which requires the 

submission of all supporting documents in paper 

form. Typically, the whole process would take no 

more than 60 minutes. So long as the paper-based 

system of registration remains in place, the 

Department needs to make sure that there is enough 

space to store paper-based files of documents 

submitted by all juristic persons. In Thailand, there 

are approximately 1,332,732 juristic persons, 

whereas 637,200 out of this number are in active 

status and 695,532 are defunct (the statistics as of 

July 2016). The number of new juristic persons that 

has climbed up every year necessitates the installation 

of electronic storage platform for the Department to 

file, store, and retrieve the registration documents in 

e-Government

Paperless System

e-Registration

Doing Business

The World Bank
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a safe and reliable manner. The application of 

electronic system, once in operation, will help reduce 

the use of paper and increasingly facilitate the search 

for any information about juristic persons.

Therefore, in order to make DBD service more 

convenient for business operators and more 

sophisticated, through the use of advanced 

technology, to the point where the registration service 

is widely recognized for its security, reliability, 

standardized procedures, and compatibility with the 

similar service offered in other countries around the 

world, the Department of Business Development has 

signed up for the project to transform the manual, 

paper-based process of juristic-person registration 

into a full-scale electronic-based system, or called 

shortly as ‘e-Registration’. This project started in 

2014 and was scheduled to complete in 2016.

The electronic juristic-person registration 

platform, or e-Registration, is the DBD’s 100% 

paperless system that delivers fully-integrated online 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

service of juristic-person registration, capable of 

processing the entire workflow of registration activities 

from the reservation of juristic person name, 

completing the form with supporting information, 

filing of application, application acceptance, paying 

registration fee, to the issuance of Certificate attesting 

to the registration of juristic person. The Department 

of Business Development is confident that, once the 

e-Registration is up and running, business users of 

DBD’s registration system will receive better service 

because of the shortened process, minimized use 

of paper documents, and less face-to-face contact 

with officials. Moreover, the improved registration 

system will be more secured, reliable, and 

internationally acceptable, exhibiting to the public 

that the fully-integrated government/state services 

are taken to the next level in terms of quality and 

efficiency, and able to support electronic transactions 

in accordance with the government policy concerning 

the transformation to e-Government.

e-Registration
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นวัตกรรมสู่บริการนำาส่งงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-Filing

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้พฒันาระบบการน�าส่ง

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) ที่เป็นมาตรฐานสากลมาให้

บริการน�าส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 

2558 ควบคู ่ไปกับการให้บริการน�าส่งงบการเงิน

ในรูปแบบเอกสารด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์เพื่อ

อ�านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้แก่นิติบุคคล 

น�าส่งงบการเงินประจ�าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จ�านวนกว่า 500,000 ราย โดยกรมมุ่งหวังจะขับเคลื่อน 

ให้นิติบุคคลน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง 

เต็มรูปแบบครบ 100% เนื่องจากเทคโนโลยี XBRL 

ถูกออกแบบมาส� าหรับแสดงผลข ้อ มูลรายงาน

ทางการเงินที่คอมพิวเตอร ์สามารถประมวลผล 

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินได้

Web services

นิติบุคคลที่ต�องส�ง
งบการเง�น 500,000 ราย

งบการเง�นที่เป�นเอกสาร
รูปแบบกระดาษ

นำส�งโดยใช�
เอกสารกระดาษ

เว็บไซต�ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

(www.dbd.go.th) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

งบการเง�นอิเล็กทรอนิกส�
ด�วยเทคโนโลยี XBRL

รับและจัดเก็บเอกสาร 1 เดือน

บันทึกภาพ (Scan) จัดเก็บเอกสารกระดาษ
และแปลงเอกสารเป�นอิเล็กทรอนิกส� (Image)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

(5-6 เดือน)

Databaseระยะเวลา
ดำเนินการได�ทันที 

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช�่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานนพันธมิตร

ประมวลผล ว�เคราะห� และ
ให�บร�การแก�ประชาชน

Key In

www.dbd.go.thwww.dbd.go.th

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

&

ว�ธ�ที่ 2 บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม / Excel Format /
 XBRL / Web services แล�วส�งผ�านเว็บไซต�ของกรม (Upload)

ว�ธ�ที่ 1 บันทึกข�อมูลบนหน�าเว็บไซต�ของกรม (Key In)

ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน

Web services

นิติบุคคลที่ต�องส�ง
งบการเง�น 500,000 ราย

งบการเง�นที่เป�นเอกสาร
รูปแบบกระดาษ

นำส�งโดยใช�
เอกสารกระดาษ

เว็บไซต�ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

(www.dbd.go.th) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

งบการเง�นอิเล็กทรอนิกส�
ด�วยเทคโนโลยี XBRL

รับและจัดเก็บเอกสาร 1 เดือน

บันทึกภาพ (Scan) จัดเก็บเอกสารกระดาษ
และแปลงเอกสารเป�นอิเล็กทรอนิกส� (Image)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

(5-6 เดือน)

Databaseระยะเวลา
ดำเนินการได�ทันที 

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช�่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานนพันธมิตร

ประมวลผล ว�เคราะห� และ
ให�บร�การแก�ประชาชน

Key In

www.dbd.go.thwww.dbd.go.th

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

&

ว�ธ�ที่ 2 บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม / Excel Format /
 XBRL / Web services แล�วส�งผ�านเว็บไซต�ของกรม (Upload)

ว�ธ�ที่ 1 บันทึกข�อมูลบนหน�าเว็บไซต�ของกรม (Key In)

ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน

“เปลี่ยนผ่านนโยบายรับงบการเงินรูปแบบกระดาษ พลิกบทบาทขับเคล่ือนการนำาส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)”
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Web services

นิติบุคคลที่ต�องส�ง
งบการเง�น 500,000 ราย

งบการเง�นที่เป�นเอกสาร
รูปแบบกระดาษ

นำส�งโดยใช�
เอกสารกระดาษ

เว็บไซต�ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

(www.dbd.go.th) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

งบการเง�นอิเล็กทรอนิกส�
ด�วยเทคโนโลยี XBRL

รับและจัดเก็บเอกสาร 1 เดือน

บันทึกภาพ (Scan) จัดเก็บเอกสารกระดาษ
และแปลงเอกสารเป�นอิเล็กทรอนิกส� (Image)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

(5-6 เดือน)

Databaseระยะเวลา
ดำเนินการได�ทันที 

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช�่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานนพันธมิตร

ประมวลผล ว�เคราะห� และ
ให�บร�การแก�ประชาชน

Key In

www.dbd.go.thwww.dbd.go.th

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

&

ว�ธ�ที่ 2 บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม / Excel Format /
 XBRL / Web services แล�วส�งผ�านเว็บไซต�ของกรม (Upload)

ว�ธ�ที่ 1 บันทึกข�อมูลบนหน�าเว็บไซต�ของกรม (Key In)

ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน

อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยปราศจากอปุสรรค

ทางภาษาในการเรียกข้อมูลงบการเงินที่แตกต่างกัน 

ถือเป็นภาษาสากลและเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่ท�าให้

นักวิเคราะห์ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สามารถน�าข้อมูลงบการเงินมาวิเคราะห์ ประเมิน

สภาวะทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การด�าเนนิงานเชงิรกุตามนโยบายของกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้นิติบุคคล

น�าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้วยการสร้างกลไกและวิธีการต่างๆ 

เพื่อให้นิติบุคคลเปล่ียนแปลงและให้ความร่วมมือ

ในการน�าส ่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

ผ่านระบบ DBD e-Filing รายละเอียด ดังนี้

1. กลไกขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
 1.1 ด้านนโยบาย
   กรมได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวธีิการยืน่งบการเงนิ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏบิตัิ

ในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558 ลงวันที่ 4 

กันยายน 2558 ก�าหนดให้นิติบุคคลยื่นงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 

กรณีรายที่ยังไม่พร้อมให้ยื่นด้วยตนเองหรือน�าส่ง

ทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และ

ต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่ง

ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก�าหนดระยะเวลาตาม

กฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

Web services

นิติบุคคลที่ต�องส�ง
งบการเง�น 500,000 ราย

งบการเง�นที่เป�นเอกสาร
รูปแบบกระดาษ

นำส�งโดยใช�
เอกสารกระดาษ

เว็บไซต�ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

(www.dbd.go.th) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

งบการเง�นอิเล็กทรอนิกส�
ด�วยเทคโนโลยี XBRL

รับและจัดเก็บเอกสาร 1 เดือน

บันทึกภาพ (Scan) จัดเก็บเอกสารกระดาษ
และแปลงเอกสารเป�นอิเล็กทรอนิกส� (Image)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

บันทึกข�อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

(5-6 เดือน)

Databaseระยะเวลา
ดำเนินการได�ทันที 

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช�่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานนพันธมิตร

ประมวลผล ว�เคราะห� และ
ให�บร�การแก�ประชาชน

Key In

www.dbd.go.thwww.dbd.go.th

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

&

ว�ธ�ที่ 2 บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม / Excel Format /
 XBRL / Web services แล�วส�งผ�านเว็บไซต�ของกรม (Upload)

ว�ธ�ที่ 1 บันทึกข�อมูลบนหน�าเว็บไซต�ของกรม (Key In)

ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1.2 ด้านการประชาสัมพันธ์
   กรมได้ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลรับทราบ

ขัน้ตอน กระบวนงานการน�าส่งงบการเงนิและการขอรบั

รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)  

รวมทั้งการขยายระยะเวลาในการน�าส่งงบการเงินผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้นิติบุคคล ผู้ท�า

บัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับทราบผ่านเว็บไซต์กรม 

สื่อสิ่งพิมพ์ แพร่ภาพและเสียงผ่านสถานีโทรทัศน์และ

วิทยุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานกระทรวง

พาณิชย์ครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศ

1.3 ด้านการอำานวยความสะดวกและการให้
บริการ

  (1) กรมจัดท�าฐานข้อมูลงบการเงินรอบ

ปีบัญชี 2557 ให้นิติบุคคล ในรูปแบบ XBRL จ�านวน 

437,249 ราย เพื่ออ�านวยความสะดวกโดยนิติบุคคล

ที่น�าส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 ผ่านระบบ DBD 

e-Filing จะกรอกเฉพาะงบการเงินปี 2558 เท่านั้น

  (2) จดัท�าโครงการ DBD Connect “เชือ่มโยง

ระบบบัญชีสู่ระบบ DBD e-Filing” โดยใช้สารสนเทศ

ทางการบัญชีก�าหนดให้นิติบุคคลน�าส่งงบการเงิน

ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยไม่ต้อง Re-key ข้อมูล

งบการเงิน ภายใต ้การบูรณาการความร ่วมมือ

กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานบันการศึกษา

แห่งแรกของไทยและผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชีหรืออีอาร์พี

มากกว่า 12 ราย ส่งผลให้นิติบุคคล นักบัญชีหรือ

ส�านักงานบัญชี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความสะดวก

ในการน�าส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 

  (3) เปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 

กองข้อมูลธุรกิจ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการน�าส่ง

งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้กับนิติบุคคล 

ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจ�าทุกวันท�าการ

  (4) อ�านวยความสะดวกในการตอบค�าถาม

ด ้ านกระบวนการน� าส ่ ง งบการเงิน  ด ้ านบัญชี 

ด้านเทคโนโลยี และด้านโปรแกรมส�าเร็จรูปเชื่อมโยง

ระบบ DBD e-Filing รวมทั้งให้ค�าแนะน�าวิธีการน�าส่ง

งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 

1.4 ด้านเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การเชื่อมโยงเครือข่าย

  (1) กรมจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 

กระบวนการขั้นตอนและแนวทางการน�าส่งงบการเงิน

ผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ ให้แก่นติบิคุคล ผูท้�าบญัช ีผูส้อบ

บญัชรีบัอนญุาต เจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

อย่างต่อเนื่อง จ�านวน 239 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน 13,986 ราย 

  (2) กรมร่วมกับส�านักงานบัญชีคุณภาพ 

จ�านวน 130 แห่ง เพื่อขยายผลสร้างวิทยากรเพื่อ

บรรยายให้ความรู้การน�าส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD 

e-Filing ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งขับเคล่ือนการน�าส่ง

งบการเงินผ่านผู้ท�าบัญชีจ�านวน 53,510 ราย โดยผ่าน

ช่องทางการสื่อสารในระบบ e-Accountant 

1.5 ด้านมาตรการสร้างแรงจูงใจ
  กรมร่วมมอืกบัสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ออกประกาศให้ผู้ท�าบัญชีที่น�าส่งงบการเงิน

ผ่านระบบ DBD e-Filing สามารถนับจ�านวนช่ัวโมง

การเข้ารบัการพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีบญัชไีด้ 

1 ชั่วโมง / 1 นิติบุคคล

นวัตกรรมสู่บริการนำาส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
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1.6  ด้านการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
  (1) กรมขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย

การเช่าจากผู้ให้บริการ Internet Service Provider 

ณ ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด เพื่อรองรับและ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน�าส่งงบการเงินผ่าน

ระบบ DBD e-Filing ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 

มิถุนายน 2559

  (2) กรมปรับปรุ งระบบให ้อนุมัติ แบบ

อัตโนมัติ (Auto Approve) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2559 รวมทัง้ปรบัปรงุระบบให้สามารถรองรบัการน�าส่ง

งบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ�ากดั กรณกีจิการได้รบัผล 

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 

2. ผลการดำาเนินงาน
 จากผลการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกรม 

ส่งผลให้มีนิติบุคคลน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing) ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 จ�านวน 

361,423 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 ของจ�านวนนิติบุคคล

ที่ต้องน�าส่งงบการเงินส�าหรับรอบบัญชี 2558 จ�านวน 

570,953 ราย ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม

ให้นิติบุคคลน�าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing) ถือเป็นต้นแบบการท�างานขับเคล่ือน

โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซ่ึงสัมฤทธ์ิผลได้ด้วย

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความเสียสละของเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการความร่วมมือของ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ได ้แก ่ หน ่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ

อย ่างเป ็นรูปธรรม ซ่ึงถือเป ็นความส�าเร็จของ

ประเทศไทยทีก้่าวกระโดดไปสูค่วามส�าเรจ็ในระดบัสากล

ด้วยความรวดเร็ว

ท้ายนี้กรมคาดหวังให้ระบบการน�าส่งงบการเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นศูนย์กลาง 

การรับงบการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

และรองรับการเชื่อมโยงสู ่หน่วยงานก�ากับดูแลอื่น 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การอ�านวยความสะดวกทัง้ด้านเวลาและ 

ลดต้นทุนให้แก่นิติบุคคล พร้อมทั้งยกระดับข้อมูล 

งบการเงินที่ เป ็นมาตรฐานสากลสู ่สาธารณะได ้ 

อย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น สอดรับกับนโยบาย

ของรัฐบาล “การเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจของ

ประเทศ” ด ้านการส ่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  

เพื่อการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน

สากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศได้ต่อไป

Department of Business Developmentกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Adapting Innovation to DBD e-Filing System 
for Financial Statements Submission

The Department of Business Development has 

developed DBD e-Filing feature through the 

application of technology called eXtensible Business 

Reporting Language (XBRL); a global standard for 

exchanging business information, and the DBD 

e-Filing was, for the first time, officially launched for 

public use on January 16, 2015 in parallel with 

options of customary submission by mail and walk-

in. This aimed to make the statutory submission of 

financial statements more convenient, giving 

approximately 500,000 business entities a new, 

easy-to-use option, other than the manual method 

of submission, which requires no preparation of paper 

reports. The Department of Business Development 

anticipates that the submission of financial statements 

will eventually be 100% executed on electronic 

platform with the use of XBRL technology. The XBRL 

was specifically designed to display financial 

statements information which can be processed and 

examined for any errors by the computer system in 

an efficient and timely manner without language-

related constraint in retrieving varied financial 

reporting information. The XBRL is the internationally-

accepted computer language and effective tool 

allowing analysts, investors, and any interested parties 

in both public and private sectors to analyze financial 

information and reports, and evaluate economic 

condition for the making of accurate and timely 

business decisions.

To ensure the effectiveness in administering the 

DBD’s proactive policy on the use of DBD e-Filing 

by juristic persons, the Department has devised a 

variety of mechanisms, as listed below, to encourage 

businesses to submit their financial statements 

through DBD e-Filing system, rather than the 

cumbersome manual handling of reports.

“Pursuing the policy on transitioning the paper-based financial statements submission to the 
DBD e-Filing of financial statements.”
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1. Transitioning mechanisms 
 1.1  Policy 
   The Department has issued, first, the 

Notification Re: Criteria and Method for Financial 

Statements Submission B.E. 2558 (2015) and, 

Secondly, the Notification Re: Guidelines for the 

Submission of Financial Statements for Accounting 

Year 2015 dated September 4, 2015. According to 

these Notifications, the juristic persons are required 

to file their financial statements via electronic 

transmission within the designated period of time. 

These Notifications also prescribe that any juristic 

persons who are not ready to 100% transition to 

electronic filing may submit financial statements by 

means of  walk-in or mail but need to re-submit them 

electronically within 30 days after the designated 

statutory deadline has lapsed. Any practice in contrary 

to the above will be deemed as a delay in the 

submission of financial statements.

 1.2  Public relations 
   To ensure that all juristic persons, 

accountants, and certified auditors are well informed 

of the official process for the electronic and manual 

submission of financial statements, how to make a 

request for the username and password, and the 

extension of time for submission through DBD 

e-Filing, the Department has widely publicized the 

relevant information and all updates through DBD 

website, publishing media, TV and radio broadcasting, 

and all DBD offices in all provinces across the country.

 

1.3  Facilitation service
  (1) The Department has prepared a XBRL 

database of the 2014 financial statements of 437,249 

juristic persons, allowing any juristic persons wishing 

to submit their financial statements via DBD e-Filing 

to conveniently fill the information of 2015 financial 

statements only.
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  (2) Under an inter-institution collaboration 

arrangement, the DBD, Chulalongkorn University, 

and over 12 ERPs or accounting software developers 

jointly initiated and carried out a DBD Connect project 

with a goal of “making connection of accounting 

system to DBD e-Filing” without the need of re-entry 

of financial statements information all over again, 

making the tasks of submitting financial statements 

via DBD e-Filing by juristic persons, accountants, or 

accounting firms much easier.

  (3) The Department has opened a new 

unit called ‘Computer Laboratory’ on the 10th floor 

under the supervision of Business Information 

Division. Officially opened since October 2015 to 

offer services every business day, this unit is primarily 

responsible for facilitating the use of DBD e-Filing by 

juristic persons, accountants, and accounting firms 

in submitting financial statements.

  (4) Other services to facilitate the use of 

DBD e-Filing include the answering of questions 

regarding the submission process, accounting and 

technological issues, and application softwares used 

in connecting with DBD e-Filing system, as well as 

giving guidelines and directions for submitting financial 

statements via DBD e-Filing.

1.4 Application knowledge and network 
connection 

  (1) To educa te  ju r i s t i c  pe rsons , 

accountants, certified auditors, officials in the 

provincial offices, and other relevant bodies across 

the country, in central and all provincial areas, the 

DBD organized 239 workshops, with a total of 13,986 

participants, on the procedures and guidelines for 

electronic submission of financial statements.

  (2) The DBD, under joint cooperation with 

130 quality-assured accounting firms, has taken 

further step of creating instructors to assume the 

responsibility of passing on knowledge about DBD 

e-Filing of financial statements to any interested party 

in provincial areas, and steering the DBD e-Filing 

mission through 53,510 accountants by deploying 

the communication channel of e-Accountant.

 

1.5 Motivation-building activities
  The DBD, under the joint effort with the 

Federation of Accounting Professions under the Royal 

Patronage of His Majesty the King, announced that 

any accountant who has submitted financial 

statements via DBD e-Filing will be granted 1 hour/ 

1 juristic person to be added to his/her accumulative 

hours of knowledge development for professional 

accountant. 
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1.6 T e chno l og i ca l  a nd  sy s t em 
development 

(1) The DBD has contracted with the Internet 

Service Provider to ensure adequate capacity of the 

internet network, especially during the internet rush 

hour, for the uninterrupted transmission of financial 

statements via DBD e-Filing during May – June 2016.

(2) The DBD has updated the system by 

launching a new feature of Auto Approve since 

February 2016 and also improved certain features 

to accept financial statements filed by public limited 

companies that have been affected by the change 

in Financial Reporting Standards on March 8, 2016.

 

2. Accomplishment
 Following the ongoing work effort put forth 

by the DBD, the number of juristic persons submitting 

financial statements via DBD e-Filing as of the 16th 

September 2016 was up to 361,423, accounting for 

77 percent of all (or 570,953) juristic persons required 

to submit financial statements for the accounting 

year 2015. An integration of varied mechanisms 

adopted by the DBD to encourage the use of DBD 

e-Filing is perceived as a model for steering any 

project characterized with complicated functions and 

process. The underlying factors that drive DBD 

e-Filing project to the tangible success include a 

clear vision of the Department’s executives, the 

sacrifice on the part of the officials in performing their 

duties, the integration of efforts among all relevant 

parties i.e. public agencies, private organizations, 

and educational institutions. This can be seen as a 

leapfrog move of Thailand toward a success in the 

international level.

Lastly, the Department anticipates that DBD 

e-Filing will be a financial statements filing center 

which operates based on a uniform standard and 

with interactive linkage with other relevant regulatory 

agencies. The goals of DBD e-Filing are to deliver 

convenient, timely, and cost-saving service to juristic 

persons, to take financial statements information to 

the international level with the quality of speediness 

and modernity, and to align the Department’s service 

with the government policy aimed at “raising the 

country’s economic potential” which is part of the 

government’s effort to promote digital economy in 

order to take Thai businesses to the next level of 

international standards and boost the nation’s overall 

competitiveness.
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ธรรมาภิบาลธุรกิจ

ภารกิจหลักส�าคัญประการหนึ่งของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า คือ การสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจ 

เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงกรมมุ่งเน้น

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยมกีารก�ากบัดแูลธรุกจิ

ให ้ปฏิบัติตามกฎหมายอย ่างถูกต ้อง ควบคู ่กับ

การส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

ด้านการกำากับดูแลธุรกิจ
ในปี 2559 กรมได้มีการตรวจสอบธุรกิจที่มี

ความเสีย่งทีจ่ะกระท�าผดิตามกฎหมาย รวมทัง้ตรวจสอบ 

ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

กับทุกฝ่าย ดังนี้

1. การตรวจสอบนติบิคุคลไทยทีม่คีนต่างด้าว

ถือหุ้น (นอมินี) โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่ใช ้คนไทย

เป็นตัวแทนอ�าพราง (นอมินี) ที่ประกอบธุรกิจ 10 

ประเภท ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดน�าเที่ยว รวมทั้ง 

การบริการนักท่องเทีย่ว ให้เช่า ขาย ซ้ือและการด�าเนนิงาน 

ด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่ายานพาหนะ สปา ขายปลีก

ผ ลิตภัณฑ ์ งานฝ ี มือและของที่ ระ ลึก  ขายปลีก

ทางอินเทอร์เน็ต ขายตรงและบริการที่สนับสนุน

การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ในจังหวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ เชียงราย 

กระบี่ ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี และ

การรับแจ้งข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว รวมจ�านวน 

516 ราย ในจ�านวนนี้พบนิ ติบุคคลที่ มีคนไทย

ให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุหรอืถอืหุน้แทนคนต่างด้าว 

(นอมินี) ซ่ึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 36 และ

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จ�านวน 16 ราย โดย

ได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมสรรพากร

เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

  2.1 ตรวจสอบการน�าส่งทนุขัน้ต�า่ของนติบิคุคล 

ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จ�านวน 385 

ใบอนุญาต ด�าเนินการถูกต้อง จ�านวน 371 ใบอนุญาต 

ไม่น�าส่งทุนขั้นต�่าภายในเวลาที่ก�าหนด ส่งด�าเนินคดี 

ตามมาตรา 38 จ�านวน 14 ใบอนุญาต
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  2.2 ตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

ตามที่ได้รับอนุญาต ว่าด�าเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข

ทีก่�าหนดและตรวจสอบการปฏบิตัติามแผนการถ่ายทอด

เทคโนโลยี จ�านวน 482 ใบอนุญาต พบว่าด�าเนินการ

ถูกต้อง จ�านวน 432 ใบอนุญาต ฝ่าฝืนไม่ส่งเอกสาร

ส่งด�าเนินคดีฐานฝ่าฝืนตามมาตรา 30 จ�านวน 28  

ใบอนุญาต เลกิประกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัอนญุาต จ�านวน 13  

ใบอนุญาต ไม่มีที่ต้ัง จ�านวน 9 ใบอนุญาต ซึ่งได้

หมายเหตุในแฟ้มทะเบียนต่างด้าวแล้ว

3. การตรวจสอบนติบิคุคลต่างด้าวทีป่ระกอบ

ธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ได้ออกหนังสือแนะน�าให้

ธุรกิจด�าเนินการขออนุญาต จ�านวน 56 ราย

4.  การตรวจสอบความมีตวัตนของนติบิคุคลไทย

 4.1 ตรวจสอบสถานที่ตั้งของนิติบุคคล

   4.1.1 กรณมีหีน่วยงาน/ประชาชนร้องขอ

จะออกตรวจสอบสถานที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ ของ 

นิติบุคคลตามที่จดทะเบียน หากพบว่านิติบุคคลไม่มี

ส�านักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนจะด�าเนินการ

หมายเหตุไว้ ในหน้าหนังสือรับรองของนิติบุคคลว่า

นิติบุคคลไม่มีส�านักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที ่

จดทะเบียน ส่งด�าเนินคดี และส่งขีดชื่อ นิติบุคคลออก

จากทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้าง จ�านวน 105 ราย

   4.1.2 กรณตีดิต่อนติบิคุคลตามสถานทีต่ัง้

ทีจ่ดทะเบยีนไม่ได้จะส่งหนงัสอืถงึผูม้อี�านาจกระท�าการ

แทนนิติบุคคลและผู้ท�าบัญชีของนิติบุคคล ทั้งตามที่อยู่

ซึง่ให้ไว้กบักรมและตามทีอ่ยูท่างทะเบยีนราษฎร์ เพือ่ให้

ยืนยันสถานที่ตั้งของนิติบุคคล จ�านวน 6,457 ราย 

 4.2 ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนของ

นติบิคุคลตามทีห่น่วยงานต่างๆ และประชาชนร้องขอ 

เพือ่ใช้ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น การขอเป็นเจ้าของ

กจิการหนังสอืพมิพ์ การขออนญุาตประกอบธรุกจิโรงแรม  

การขอประกอบกิจการโทรคมนาคม จ�านวน 53 ราย 

เป็นต้น

5. ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายของกรม 

เป็นการตรวจสอบนติบิคุคลตามทีห่น่วยงาน / ประชาชน

ร้องเรยีนว่า นติบิคุคลไม่ได้ปฏบิตัติามกฎหมายของกรม 

เช่น ออกหุน้กูโ้ดยไม่ได้รบัอนญุาต จดัท�าบญัชีไม่ถกูต้อง 

งบการเงินเป็นเท็จ จ�านวน 44 เรื่อง 

6. ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ�ากัดและ

ตรวจการงานบริษัทจ�ากัด เป็นการตรวจสอบตามที่

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทใช้สิทธิตามกฎหมาย ร้องขอให้

ตรวจสอบเพื่อให ้ได ้รับข ้อเท็จจริงจากการตรวจ

สอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองกับผู้ถือ

หุ้นของบริษัท จ�านวน 7 ราย 

7. ตรวจสอบบัญชีธุรกิจเพ่ือก�ากับดูแลให้

นิติบุคคลปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การบัญชี พ.ศ. 2543 จ�านวน 17,302 ราย โดยมีธุรกิจ

ที่ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายบัญชี จ�านวน 11,262 ราย 

8. ตรวจสอบบญัชกีลุม่ธรุกจิทีม่ทีนุจดทะเบยีน

เกนิ 5 ล้านบาท และไม่น�าส่งหลกัฐานการช�าระค่าหุน้ 

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด จ�านวน 159 ราย โดยมธีรุกจิ

ที่ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายบัญชี จ�านวน 32 ราย 

9. ตรวจสอบบัญชี ตามค� า ร ้ อ งขอจาก 

หน ่วยงานอื่น  เช ่น  กรมการค ้ าต ่ างประเทศ  

กรมทรพัย์สินทางปัญญา กรมสรรพากร ส�านกังานตรวจ

เงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 26 ราย  

โดยมีธุรกิจที่ถูกด�าเนินคดี ตามกฎหมายบัญชี จ�านวน 

6 ราย

10. พิจารณางานรับแจ้งและการอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 จ�านวน 

1,499 ราย 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ธรรมาภิบาลธุรกิจ

ด้านการเสริมสร้างธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
1. สร้างความรู้นิติบุคคลต้ังใหม่ท่ัวประเทศ 

เพื่อให้รู ้ถึงหน้าที่ของนิติบุคคลที่ต ้องปฏิบัติตนให ้

ถูกต ้องตามกฎหมายภายใต ้การก�ากับดูแลของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัการประกอบธรุกจิ เช่น ภาษทีีเ่กีย่วข้องกบันติบิคุคล

รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงิน มีผู ้เข้ารับการอบรม 

ทัง้สิน้ 4,287 ราย เป็นผูป้ระกอบการ จ�านวน 1,219 ราย  

นกับญัช ีจ�านวน 2,297 ราย และอืน่ๆ จ�านวน 771 ราย  

พร้อมทั้งจัดท�าคู ่มือ “สิ่งที่ต้องรู ้ และท�า เมื่อเป็น

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด” เพื่อให้

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้หน้าที่

ของนิติบุคคล จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อ

ส่งเสริมให้ธุรกิจมีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

รวมทั้งรณรงค์และปลูกจิตส�านึกในการประกอบธุรกิจ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยแบ่ง

ขนาดธุรกิจออกเป็น 2 ระดับคือ

 -  ธุรกิจขนาด SME คือ ธุรกิจที่มีทุน 

จดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 

มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท

 -  ธุ ร กิจขนาดใหญ่  คือ ธุร กิจที่มีทุน 

จดทะเบยีนทีช่�าระแล้วเกนิ 10 ล้านบาท และมยีอดขาย

เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป แบ่งประเภทรางวัล 2 ระดับ 

คือ รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด และ 

ระดับประเทศ

ในปี 2559 มผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการ จ�านวนทัง้สิน้ 

408 ราย ซึ่งได้รับรางวัลระดับจังหวัด จ�านวน 122 ราย 

(ขนาด SME 33 ราย ขนาดใหญ่ 89 ราย) และระดบัประเทศ 

จ�านวน 11 ราย (ขนาด SME 3 ราย ขนาดใหญ่ 8 ราย) 

ดังนี้ 

ธุรกิจขนาด SME 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์แอนด์

 เมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2.  บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

3.  บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จ�ากัด

ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 ราย ได้แก่

1.  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ากัด

2.  บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ากัด

3.  บริษัท สีไดโน จ�ากัด

4.  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด

5.  บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จ�ากัด

6.  บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

7.  บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ�ากัด

8.  บริษัท พิษณุเวช จ�ากัด



41

Corporate Governance

One of the principal tasks of the Department 

of Business Development is to foster and strengthen 

corporate governance in the business sector to serve 

the purpose of sustainable business expansion in 

the long run. The Department has actively engaged 

in activities to promote corporate governance on a 

continual basis, ensuring that the commercial 

enterprises not only comply with the law but also 

pursue their business goals on the basis of good 

governance.

Business Supervision
In 2016 the Department conducted investigation 

of businesses, based on their inclination to violate 

the law and upon request, to ensure fair and equitable 

treatment to all parties as follows.

 

1. Investigation of Thai juristic persons with 

foreign (nominee) shareholders. This was 

conducted jointly with Department of Tourism and 

Department of Special Investigation to tackle the 

problem of illegal nominee shareholding in Thai 

businesses in 10 categories as follows:- restaurant 

and food/beverage store; travel agency, tour operator 

and tourist service; sale, lease, and other business 

arrangements in relation to immovable property; real 

estate agency and brokerage; vehicle rental; spa; 

retail of handicraft products and souvenirs; online 

retail business; direct sale business; and educational 

service. The majority of the inspected businesses 

was based in tourist attraction provinces e.g. Phuket, 

Surat Thani, Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Chonburi, 

Trad, Prachuap Khiri Khan. Based on the Department 

of Tourism’s reporting of 516 businesses subject to 

inspection, 16 juristic entities were found committing 

an offence of illegally assisting foreigners or holding 

shares as a nominee as prescribed in Sections 36 

and 37 of the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999). 

The cases were then forwarded to the Department 

of Special Investigation and the Revenue Department 

for further in-depth investigation.

2. Investigation of foreign businesses 

pursuant to the Foreign Business Act B.E. 2542 

(1999)

 2.1 Investigating the remittance of minimum 

capitals by 385 licensed foreign juristic entities. It 

was found that 371 licensed entities had failed to 

remit a required minimum amount of capitals within 

the designated period, and 14 of which were referred 

to the authority for further legal proceedings.

 2.2 Investigating the compliance of 482 

licensed foreign juristic entities with the prescribed 

conditions and the technology transfer plans. It was 

found that 432 entities had fully complied with the 

requirements, 28 entities had failed to submit 

documents; all of which were then subject to lawsuits 

for breaching Section 30 of the governing law, 13 
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entities had already been dissolved, and 9 entities 

operated without a physical place of business. 

Results of this investigation have been recorded in 

a register of foreign businesses.

3. Investigation of foreign juristic entities 

that operated business by circumventing the law. 

The Department issued a written advice to 56 entities, 

instructing them to apply for a compulsory business 

license so as to legally carry on their businesses.

4. Investigation into true identity of Thai 

juristic entities.

 4.1 Inspecting the juristic entity’s place 

of business 

   4.1.1  The Department has conducted, 

at the request of the third party, the inspection of 

the juristic persons’ registered principal places of 

business earlier declared to the Department, and 

found that 105 entities had no location at the 

addresses registered as their principal places of 

business. In handling the suspicious whereabouts of 

these 105 entities, the Department has already put 

a remark on the Affidavit of each entity that ‘no 

presence of the entity was found at the registered 

address’, forwarded the investigation results for 

further legal actions and removal from a register of 

juristic persons, and declared them as defunct juristic 

persons.

   4.1.2  For 6,457 juristic entities that 

could not be reached at the registered addresses, 

the Department dispatched an official letter to both 

addresses as registered with the Department and as 

recorded in Civil Registration, informing the duly 

authorized person of each entity as well as its book 

keeper to confirm the principal place of business of 

the entity.

 4.2 Inspecting registration data of 53 

juristic entities, at the request of the third party, 

for such purposes as applying for a newspaper 

bus iness permi t ,  hote l  bus iness permi t , 

telecommunication business permit, etc. 

5. Investigation of the compliance of the 

DBD-related law. The Department has conducted 

44 cases of investigation after receiving from third 

parties the complaints concerning the violation of the 

DBD-related law by some juristic entities, e.g. 

improper issuance of debentures, incorrect practices 

of book keeping, preparation of false financial 

statements, etc.

6. Investigation into the operation of 7 

public limited companies and limited companies. 

The investigation was conducted at the requests of 

shareholders in accordance with their statutory right 

to demand the Department’s investigation which is 

one of the legal measures designed to protect the 

interests of shareholders.

7. Inspection of accounting records  

of 17,302 juristic entities to detect any  

non-compliance with the Accounting Act B.E. 

2543 (2000). After inspection, lawsuits have been 

brought against 11,262 entities found violating this 

law.

8. Audit of accounts of 159 business groups 

with, for each group, over THB 5 million in 

registered capitals to seek documentary proof of 

share payment. After audit, lawsuits have been 

brought against 32 business groups found violating 

the law on accounting.
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9. Audit of accounts of 26 businesses at 

the requests of, for example, the Department of 

Foreign Trade, the Department of Intellectual 

Property, The Revenue Department, the Provincial 

Audit Office (Samut Prakan). After audit, lawsuits 

have been brought against 6 businesses found 

violating the law on accounting.

10.  Other tasks involving the requests and 

applications for permit/license submitted by 1,499 

entities in accordance with the Accounting Act 

B.E. 2543 (2000).

Business Promotion on Basis of Corporate 
Governance Principles

1. A program to enhance knowledge of 

newly-registered juristic entities across the 

country. This aimed to make all juristic entities 

recognize their statutory responsibilities as juristic 

person to fully comply with the laws under the 

administration of the Department of Business 

Development and other laws governing all aspects 

of business operation, e.g. taxation associated with 

juristic person, analysis of financial statements, etc. 

This training program was attended by 1,219 

business owners, 2,297 accountants, and 771 

interested individuals, making a total of 4,287 

participants. The program also provided to every 

training participant a handbook titled “Things that 

Each Partnership, Limited Company, and Public 

Limited Company Need to Know and Do”. Any person 

taking up a role of partner, manager, director, and 

the like could consult this handbook to assure the 

compliance with law and fulfillment of all duties 

required of juristic persons.

2. Corporate Governance Awards project. 

These awards are aimed to foster commercial 

enterprises to conduct their business on the basis 

of corporate governance principles and to campaign 

in favor of 6 principles of corporate governance:- Rule 

of Law, Merit, Transparency, Participation, 

Accountabil ity, and Worthiness. The award 

nominations were separately made based on 

business size as follows. 

 - SME businesses. This group was for any 

business enterprise with THB 10 million, or less, in 

paid-up capital and THB 100 million, or less, in sales.

 - Large corporate businesses. This group 

was for any business with over THB 10 million in 

paid-up capital and over THB 100 million in sales. 

The awards were grouped into 2 categories:- 

‘Excellence in Corporate Governance’ Awards 

(Provincial Level), and ‘Excellence in Corporate 

Governance’ Awards (National Level).

 In 2016 a total of 408 business enterprises 

applied for the nomination of these awards, 122 

enterprises won the provincial-level awards (33 SMEs 

and 89 large corporations) and 11 enterprises won 

the national-level awards (3 SMEs and 8 large 

corporations).

Three award-winning SMEs:

 1. DW Consultant & Management Co., Ltd.

 2. Mango Consultant Co., Ltd.

 3. Wongjon Park Hotel Co., Ltd.

Eight award-winning large corporations:

 1. Chaiyaboon Brothers Co., Ltd.

 2. Lexus Auto City Co., Ltd.

 3. Dyno Paints Co., Ltd.

 4. Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

 5. E.Q. Rubber Co., Ltd.

 6.  Gulf Cogeneration Co., Ltd.

 7.  Udon Auto Glass Co., Ltd.

 8.  Pitsanuvej Co., Ltd.
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สร้างสังคมผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม 

รัฐบาลได้ประกาศให้การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ

เป็นวาระแห่งชาต ิเนือ่งด้วยผูป้ระกอบธรุกจิเป็นพืน้ฐาน

ส�าคญัของระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ และเป็นหนึง่

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 

โดยต้องปรับเปลี่ยนจาก Traditional SME สู่ Smart 

Enterprise ที่ต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้สามารถ

อยูร่อดและเตบิโตได้อย่างเข้มแขง็ภายใต้ภาวะเศรษฐกจิ

การค้าที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) 

ผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าในสินค้าและบริการที่มีมูลค่า

เพิ่มสูงขึ้น (Value Creation) โดยน�านวัตกรรม ความคิด

สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหาร

จดัการสมัยใหม่ รวมทัง้สร้างโอกาสทางการค้า โดยมุง่เน้น 

ตอบสนองความต้องการของตลาด (Demand Driven)

ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งเน้นสร้าง 

DNA ใหม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจพร้อมเปลี่ยนสู่การเป็น 

Smart Enterpr ise โดยเสริมสร ้างองค ์ความรู ้

ในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาทักษะ 

แนวคิดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ และให้ความส�าคัญ

ต่อการน�านวัตกรรมมาใช้ทั้งในรูปแบบของ Product 

Innovation, Process Innovation และ Service Innovation 

รวมทั้ง การพัฒนา/เพิ่มมูลค ่าสินค ้าและบริการ 

ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ประยุกต์ใช้ 

กลยทุธ์การตลาดสมยัใหม่ การวางแผนธรุกจิเชงิกลยทุธ์ 

และการแสวงหาโอกาสทางการตลาด ผ่านกระบวนการ

พัฒนาหลากหลายรูปแบบทั้งการร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การให้ค�าปรกึษาทางธรุกจิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รวมทัง้การศกึษา ดงูานธรุกจิต้นแบบ โดยมผีูป้ระกอบธรุกจิ 

ผ่านการพัฒนาศักยภาพรวม 8,674 ราย ประกอบด้วย

กิจกรรม ดังนี้

1. เสรมิสร้างองค์ความรูใ้นการประกอบธรุกจิ

อย่างครบวงจร มีกิจกรรมส�าคัญ ได้แก่

 1.1 สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DBD Modern 

Entrepreneurs) ด้วยการเสริมสร้างทักษะและแนวคิด

การเป็นผู ้ประกอบธุรกิจที่ ดี และพัฒนาศักยภาพ

ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยใช้

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเป็น

พื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

รวมทั้ง การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ส�าหรับนักธุรกิจ

รุ ่นใหม่อย่างมีระบบผ่านเครื่องมือ Lean Canvas  

ซึ่งด�าเนินการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 9 พื้นที่ 
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ได้แก่ แพร่ อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พิษณุโลก 

เพชรบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา มีผู้ประกอบ

ธุรกิจผ่านการพัฒนา 1,735 ราย 

 1.2 พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจผ่าน

การเรยีนการสอน e-Learning (www.dbdacademy.com) 

เ พ่ือเส ริมสร ้างองค ์ความรู ้พื้นฐานที่ จ� า เป ็นใน 

การประกอบธุรกิจผ่านระบบ e-Learning ที่อ�านวย 

ความสะดวกให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถเรียนรู ้และ

พฒันาทกัษะได้ด้วยตนเองใน 8 หลกัสตูร 24 หวัข้อวชิา 

เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แฟรนไชส์ 

และบัญชี โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา และสถานที่ 

มีผู้ประกอบธุรกิจผ่านการพัฒนา 5,932 ราย 

2. พัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ด้วย

การบ่มเพาะองค์ความรู้ที่จ�าเป็นเชิงลึก มีกิจกรรม

ส�าคัญ ได้แก่

  2.1 สร้างนักการค้ามืออาชีพ (DBD Smart 

Trader) “ท�าธุรกิจได้ ค้าขายเป็น มุ่งเน้นการพัฒนา

มลูค่าเพิม่”ด้วยการเสรมิสร้างทกัษะด้านการเจรจาธรุกจิ 

กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ

เครือข่ายธุรกิจที่เป็นระบบ เพื่อให้เป็นนักการค้า

ที่มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า/

บรกิารด้วยนวตักรรม สามารถตอบสนองความต้องการ

ของตลาดได้ ภายใต้แนวคิด Do it Right/Do it Big/Do it 

Smart โดยด�าเนินการใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ 

อุดรธานี ชลบุรี และสงขลา มีผู ้ประกอบธุรกิจผ่าน

การพฒันาเป็นนกัการค้ามอือาชพี 206 ราย และพฒันา

เพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ 206 รายการ

สร�างนักการค�ามืออาช�พ

การเง�น
Financial

ห�วงโซ�อุปทาน
Supply Chain

Marketing
การตลาด

กิจกรรมหลัก
Primary Activities

กิจกรรมส�งเสร�ม
Enhancing Activities

Do it RIGHT
(Rules Regulations and 

Supporting)

ทำถูกต�อง
(กฎระเบียบและการสนับสนุน)

ทำอย�างมืออาช�พ (ทักษะ)
Do it SMART (Skills)

ทำให�โต (ธุรกิจเจร�ญเติบโต)
Do it BIG

(Growing the Business)

Traderนักการค�า

Introduction to Smart Trader
แนวคิดและรูปแบบการค�า

The Trading Concept and Pattern
เปลี่ยนผู�ประกอบการทั่วไปเป�นนักการค�ามืออาช�พ

From Trader to Smart Trader

รู�จักตนเอง
Know yourself

  2.2  สร้างนกัธรุกจิมอือาชพี (DBD Smart Professional Entrepreneur) “นกัธรุกจิทีมุ่ง่น�าองค์กรในระยะยาว 

และมีความเป็นมืออาชีพ” ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล  

ครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมทางธุรกิจ 

ประกอบกับการจัดท�าแผนกลยุทธ์ Business Model Canvas เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ 

รวมถงึการศกึษาดงูานธรุกจิต้นแบบ ณ PASAYA FACTORY OUTLET จ.ราชบรุ ีมผีูป้ระกอบธรุกจิผ่านการพฒันาเป็น

นักธุรกิจมืออาชีพ 93 ราย
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สร้างสังคมผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม 

  2.3 สร้างนกัการตลาดเชงิสร้างสรรค์ (DBD 

Advance Creative Marketer) “นักการตลาดที่มี 

อัตลักษณ์โดดเด่น สร้างความส�าเร็จทางการตลาดด้วย

นวัตกรรมรูปแบบใหม่” ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

ให้เป็นผูน้�าด้านการตลาดสมยัใหม่ ผสมผสานกบัแนวคดิ

เชิงนวัตกรรม การน�าเสนอธุรกิจ Wow Presentation 

รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงขยายเครือข่าย

ธุรกิจ เทคนิคการเจรจาการจับคู ่ธุรกิจ (Business 

Matching) โดยมีการศึกษาดูงานธุรกิจต ้นแบบ  

ณ ยอมพิมาน ริเวอร์วอล์ค และหลับดี Hostel กทม. 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั มผีูป้ระกอบธรุกจิ 

ผ่านการพัฒนาเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 43 ราย 

 

3. สร้างโอกาสทางการค้า ต่อยอดเจรจาธรุกจิ 

(Trade Opportunity) โดยด�าเนินกิจกรรมจัดหา

ช่องทางการค้า สร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบธุรกิจได ้

น�าเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

ซึง่ได้ด�าเนนิการร่วมกบัหลายภาคส่วน เช่น คณะท�างาน

ส่งเสริม SMEs และ Startup ภายใต้คณะกรรมการ

สานพลังประชารัฐ ในงาน “SME Marketplace  

ไทยช่วยไทย by ประชารฐั” และ “SME Expo Spring Up  

Thailand” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  

ในงาน “SME Factory Outlet” ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ในงาน SME Matching Day และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงสามารถจัดหา

ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 665 ราย 

มีมูลค่าการค้า 77,412,051 บาท

 

4. การประเมนิสถานะทางธรุกจิ และเครือ่งมอื 

การพัฒนาศกัยภาพของผูป้ระกอบธรุกจิ (Entrepreneur  

Diagnosis Model) 

 เป็นเครื่องมือส�าหรับการวัดประสิทธิภาพ

องค์กร ศักยภาพของผูน้�าองค์กร และเสนอแนะแนวทาง 

ในการแก ้ ไขป ัญหาทาง ธุ รกิ จ เบื้ อ งต ้นส� าหรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการประเมินธุรกิจด้วยตนเอง  

(Self Assessment) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียนรู้ และ

น�าค�าแนะน�าไปพัฒนาจุดเด ่นและลดข้อจ�ากัดใน 

การด�าเนินธุรกิจ โดยสามารถใช้เครื่องมือการประเมิน

ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ http://

prompt.dbd.go.th ประกอบด้วย

 4.1 การประเมินสถานะทางธุรกิจ (Prompt 

Business Check) เป็นการประเมินการด�าเนินธุรกิจ

ภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยเน้น การประเมินเพื่อ

สะท้อนให้เหน็ถงึความสอดคล้องกนัระหว่างการด�าเนนิ

ธุรกิจของ ผู้ประกอบธุรกิจ และการด�าเนินการที่ส�าคัญ

ที่สุดในแต ่ละช ่วงสถานะทางธุรกิจ (Stage of 

Entrepreneur Growth) ได้แก่ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Start) 

กลุ่มเติบโต (Growth) และกลุ่มปรับตัว (Maturity & 

Decline) ใน 5 ด้านส�าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการตลาด ด้านการด�าเนินธุรกิจ ด้านการเงิน และ

ด้านนวัตกรรม
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Prompt Business Check (กรอบแนวคิด: Porter’s Generic Value Chain)
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 4.2 การประเมนิผูป้ระกอบธรุกจิ (Prompt Entrepreneur Check) เป็นการประเมนิทีส่ะท้อนถงึศกัยภาพ

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ โดยให้ความส�าคัญกับทักษะสนับสนุน  (Soft Skills) และ

ความคิดและทัศนคติ (Mindset) ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นและข้อจ�ากัดของ ผู้ประกอบธุรกิจ

รายนั้นๆ และน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพต่อไป

 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในปี 2560 เน้นการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่บนพื้นฐานความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ก่อให้เกิด New Business Model ที่มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของ

ตลาด โดยเน้นการพัฒนาทักษะ แนวคิด หรือ Soft Skill ที่ส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผสมผสานกับ 

องค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างฐานรากที่เข้มแข็ง พร้อมต่อยอดและ 

ก้าวสู่ตลาดการค้าในระดับสากล

กา
รป

ระ
เม

ินผ
ู�ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

ความเป�น
ผู�นำ

การเจรจา
ธุรกิจ

ความคิด
สร�างสรรค�

การให�
ความสำคัญ

กับการทำธุรกิจ

การมี
จ�ตว�ญญาณ
ในการทำธุรกิจ

การผลักดัน
แนวคิดสู�

การปฏิบัติ 

Soft Skills Mindsets

Prompt Entrepreneur Check (กรอบแนวคิด: ผลการวิจัยจาก Harvard Business Review และงานวิจัยอื่นๆ)
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Building Entrepreneurial Business 
Community through Innovation

The government has announced the “promotion 

of business operators” as one of the established 

national agenda due to the fact that Thai business 

operators are basically building blocks of domestic 

economic system and also part of the country’s 

targeted areas of transformation under Thailand 4.0 

policy. In promoting Thai business operators’ 

performance, the government should support and 

help SMEs develop much needed potential to ensure 

their survival and strong growth in the wake of fast-

changing economic situation; in other words, make 

them transition from Traditional SMEs to Smart 

Enterprises. In doing so, the government strategies 

have to concentrate on firstly the enhancement of 

SMEs competitiveness through innovation, creativity, 

and technology applied on the basis of modern 

management and marketing knowledge, and 

secondly the creation of business opportunity based 

on demand-driven approach.

 In 2016 the Department of Business 

Development focused on incorporating new sets of 

DNA into business operators, by providing fully 

comprehensive knowledge for business skills and 

guidelines development to enable them to readily 

transform to Smart Enterprises. Other areas of DBD’s 

focus involved:- the application of product innovation, 

process innovation, and service innovation; product/

service development and value addition to meet 

demands of market; the application of modern 

marketing strategies; the development of strategic 

planning; and the exploration of market opportunity. 

All of these were executed through a variety form of 

knowledge building activities, including sharing of 

experience, counseling sessions by technical experts, 

and field study by visiting modeled business 

enterprises. There are a total of 8,674 business 

operators joining the following activities designed to 

specifically reinforce business potentials and 

knowledge.

1. Ful ly comprehensive knowledge 

enhancement. Activities consist of:

 1.1 Creating DBD Modern Entrepreneurs. 

Activities under this topic dealt with the reinforcement 

of skills and conceptual knowledge for being a good 

entrepreneur, the development of modern marketing 

and management proficiency on the basis of 

innovation, creativity, and technology in order to fulfill 

demands of consumers, and the formulation of 

systematic strategic plans for entrepreneurs through 

the use of Lean Canvas model. These activities were 

held in both central and 9 provincial areas (Phrae,  

Udon Thani, Ubon Ratchathani, Burirum, Phitsanulok, 

Phetchaburi, Ratchaburi, Surat Thani, and Songkhla), 

with a total of 1,735 participants.
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 1.2 Development of business skills 

through e-Learning (www.dbdacademy.com). The 

aim was to provide basic building blocks for business 

operation through e-Learning which is convenient for 

any interested business operators who want to 

improve their business skills and knowledge on their 

own. There were 8 programs covering 24 topics e.g. 

starting of business, e-commerce, franchise, 

accounting, etc. with no restrictions in terms of 

attendant time and place. There was a total of 5,932 

participants.

2. Development of business potentials 

through in-depth coaching trainings/discussions. 

Major activities included:

 2.1 Creating DBD Smart Traders on the 

theme of “Know How to Run Business Based on 

Value addition”. Activities under this topic involved 

the enhancement of business negotiation skills, 

modern strategic marketing, and the management 

of systematic business networks to enable the 

professional traders with a talent for creating added 

value to products/services through innovation to be 

able to better satisfy demands of market under the 

concept “Do it Right/Do it Big/Do it Smart”. Activities 

were held in 4 provincial areas (Chiang Mai, Udon 

Thani, Chonburi, and Songkhla) with a total of 206 

participants and 206 items of product/service being 

successfully developed to get higher value.

สร�างนักการค�ามืออาช�พ

การเง�น
Financial

ห�วงโซ�อุปทาน
Supply Chain

Marketing
การตลาด

กิจกรรมหลัก
Primary Activities

กิจกรรมส�งเสร�ม
Enhancing Activities

Do it RIGHT
(Rules Regulations and 

Supporting)

ทำถูกต�อง
(กฎระเบียบและการสนับสนุน)

ทำอย�างมืออาช�พ (ทักษะ)
Do it SMART (Skills)

ทำให�โต (ธุรกิจเจร�ญเติบโต)
Do it BIG

(Growing the Business)

Traderนักการค�า

Introduction to Smart Trader
แนวคิดและรูปแบบการค�า

The Trading Concept and Pattern
เปลี่ยนผู�ประกอบการทั่วไปเป�นนักการค�ามืออาช�พ

From Trader to Smart Trader

รู�จักตนเอง
Know yourself

 2.2 Creating DBD Smart Professional Entrepreneurs on the theme of “Long-Term Leading 

Professional Entrepreneurs”. The aim was to enhance business capabilities in a systematic manner pursuant 

to the international standards, covering 5 dimensions as follows: marketing, finance, business administration, 

human resources management, and business innovation. Other activities, apart from the above business 

capabilities enhancement, included the development of Business Model Canvas to improve business efficiency 
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and explore further business opportunity, and a field 

trip to visit a modeled business at Pasaya Factory 

Outlet in Ratchaburi. There was a total of 93 

participants.

 2.3 Creating DBD Advance Creative 

Marketers on the theme of “Marketer with 

Exceptional Identity and Marketing Success Based 

on Innovation”. These activities focused on the 

development of business operators to become a 

leader in modern marketing, incorporated with 

innovative concepts, Wow Presentation, creating of 

business opportunities, business networking, and 

techniques for business matching, with field trips to 

Yodpiman River Walk and Lub d Hostel in Bangkok. 

There was a total of 43 participants.

3. Creating trade opportunity for further 

business negotiation. The focus of activities was on 

the exploration of trade opportunity, and creating 

opportunity for business operators to introduce their 

products and services through new marketing 

channels. The activities were organized through the 

cooperation with several sectors and organizations 

e.g. the working group for SMEs and startup 

promotion under Public-Private Collaborative 

Committee for “SME Marketplace Thai Helps Thai 

by Public-Private Collaboration” and “SME Expo 

Spring Up Thailand” events, Siam Commercial Bank 

PLC. for “SME Factory Outlet” event, Kasikornbank 

PLC. for “SME Matching Day” event, and Bank of 

Ayudhya PLC. These activities could help 665 

businesses develop new marketing channels, 

constituting THB 77,412,051 in trade value.

4. Prompt business check and entrepreneur 

diagnosis model. These are self-assessment tools 

for any business organization that would like to 

measure its efficiency level and leader’s personal 

capabilities. These tools also provide suggestions for 

preliminary problem-solving and the business 

operator could learn and adopt the suggestions to 

maximize the identified strengths and minimize 

weaknesses. The following self-assessment tools are 

made available on DBD website or http://prompt.

dbd.go.th.

 4.1 Prompt Business Check. This tool is 

to assess business activities/practices in several 

different areas, aiming to present the compatibility 

of business operations and the Stage of Entrepreneur 

Growth (Start, Growth, Maturity & Decline) in 5 key 

areas as follows: management, marketing, operation, 

finance, and innovation.
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 4.2 Prompt Entrepreneur Check. The results of this assessment will reflect the capabilities of the 

business operator other than his/her academic aptitude. The focus of this tool is the assessment of the 

individual’s soft skills and mindset, the results of which will reveal personal strengths and weaknesses of the 

assessee which should be followed by further skill improvement and reinforcement.
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Leader
ship

Business 
Negotiation

Creativity Focus on 
Business

Passion in 
Business

Drive to 
transform 

idea to action

Soft Skills Mindsets

Prompt Entrepreneur Check

The development of business operators’ 

potentials and capabilities in 2017 will be directed 

toward the creation of a new generation of 

entrepreneurs on the basis of creativity, innovation, 

and technology to nurture new business models that 

are valuable and satisfy demands of market.  

DBD will focus on the development of the individuals’ 

soft skills integrated with other knowledge necessary 

for morphing ordinary businesspeople into smart, 

professional entrepreneurs with capabilities to build 

a strong foundation for further business growth and progress so that there would be a good chance of Thai 

businesses gaining a foothold on the international market.



52

พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง 
ธุรกิจบริการให้เข้มแข็ง สู่สากล

ประเทศไทยอยูใ่นช่วงทีต้่องเผชญิกับการเปลีย่นแปลง 

ทางเศรษฐกิจครั้งส�าคัญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฏจักร

และเชงิโครงสร้างภาคธรุกจิไทยจงึต้องปรบัตวัให้ทนัต่อ

สภาวะการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ

รวดเร็ว กลไกส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจไทย คือการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในประเทศ (Strength 

from Within) โดยเฉพาะภาคธรุกจิ SMEs ด้วยการส่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ธุรกิจ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนโอกาส

ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง

มุ ่งเน ้นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจของไทยให้เข้มแข็ง 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ด�าเนนิการส่งเสรมิและ

พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ

สาขาส�าคัญต่างๆ อาทิ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจ

แฟรนไชส์ ธรุกจิค้าส่ง-ค้าปลกี ธรุกจิบรกิารสขุภาพ (สปา 

นวดเพื่อสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ) ธุรกิจร้านอาหาร และ

ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งได ้เตรียม

ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และส่งเสริม

การรวมกลุ่ม Biz Club ของธุรกิจทั่วประเทศ ดังนั้น 

นอกจากการพฒันาศกัยภาพให้ภาคธรุกจิแล้ว การเชือ่มโยง 

เครือข่ายธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของกรมดังกล่าว 

จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เกดิการแลกเปลีย่น 

ความรูแ้ละการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนั ซึง่จะ

เพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันจะ

ก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล รวมทัง้

จะเป็นการประสานพลังในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทย

ให้ก้าวไปสู่สากลอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาศักยภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ธุรกิจเป ้าหมายที่กรมให้การส่งเสริมพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการ

โดยมีกลยทุธ์ในการพฒันาเป็นขัน้เป็นตอน ตัง้แต่เริม่ต้น

ธุรกิจ เจริญเติบโต และพัฒนาเข้มแข็งจนถึงขยายธุรกิจ

ไปต่างประเทศ ได้แก่

1. การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงด�าเนินการในหลายรูปแบบ 

ทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น 

ระยะยาว การสัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน

2. การพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

“เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ” โดยด�าเนินการ
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ตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award : TQA) หรือตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ISO (International Standardization and Organization) 

แล้วแต่กรณี โดยการจัดส่งทีมที่ปรึกษาผู ้เชี่ยวชาญ

เข้าให้ค�าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ช่วยประเมิน 

วเิคราะห์ และแก้ไขปัญหาของธรุกจิในการปฏบิตังิานจรงิ 

โดยใช ้ เกณฑ ์มาตรฐานคุณภาพที่กรมจัดท�าขึ้น 

เป็นเครือ่งมือตรวจวดั ผลจากการด�าเนนิการจะทราบถงึ

จ�านวนธรุกจิทีม่กีารพฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ

ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

3. สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยง

เครือข่ายธุรกิจสู ่สากล นอกจากด�าเนินธุรกิจให้มี

การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานแล้ว การท�าธุรกิจ

ในท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปในทุกวินาที 

ย่อมมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด

ที่เข้มข้น รุนแรง กรมได้ตระหนักถึงประเด็นการแข่งขัน

ทางการตลาดทีม่าจากทนุใหญ่ต่างชาต ิความเสยีเปรยีบ

ทางการแข่งขันของ SMEs เป็นปัจจัยส�าคัญ ดังนั้น 

การสร้างโอกาสทางการตลาด และการเชือ่มโยงเครอืข่าย

ธุรกิจทั้งพันธมิตรธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ 

จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กรมด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดย

จดักจิกรรมพบปะแลกเปลีย่นประสบการณ์ และมมุมอง

ธรุกจิทีห่ลากหลาย ระหว่างกลุม่ธรุกจิทัง้ในกลุม่เดยีวกนั

และต่างสาขา ทีม่กีารส่งเสรมิพฒันา โดยกรมได้ก�าหนด

ธุรกิจเป้าหมายในการส่งเสริม ดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

 •  สร้างองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างศกัยภาพ

การบรหิารจดัการธรุกจิ โดยเน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบั

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การเป็นมืออาชีพ

ด้านการตลาด การค้า การลงทุน กฎระเบียบต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมความพร้อมเพือ่แข่งขนัสู่ตลาด

อาเซียน โดยเฉพาะการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี

เข้ามาบริหารจัดการธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ e-Logistic

 •  ยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการธรุกจิ

ให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ซึ่งมาตรฐาน

สากลเป็นส่ิงส�าคัญในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กรมจึง

สนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 

ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การบริหารจัดการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน 

ISO แล้ว จ�านวน 558 ราย 

 •  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร

ธรุกจิให้บรกิารโลจิสตกิส์ เพือ่เป็นการให้ผูป้ระกอบธุรกจิ

มีแนวคิดในการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อรุกตลาดอาเซียน 

กรมได้ด�าเนนิการน�าผูป้ระกอบธรุกจิส�ารวจเส้นทางการค้า 

สภาพการตลาด เพื่อเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ 

ในแต่ละพื้นที่ พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของ

ประเทศในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 เช่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กมัพชูา เวยีดนาม เมยีนมาร์ เชือ่มโยงเครอืข่ายพนัธมติร

ธุรกิจในประเทศ โดยจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และมุมมองธุรกิจที่หลากหลาย ระหว่าง

กลุม่ธรุกจิต่างสาขาทีม่กีารส่งเสรมิพฒันา โดยในปี 2559 

ได้ด�าเนนิกจิกรรมศกึษาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ข้อมลู 

ประสบการณ์ สภาพการค้า การลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน

เส้นทาง R12 ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน (กรุงเทพฯ-

นครพนม/ท่าแขก-นาพาว/จาลอ-วินห์-หลังเซิน- 

หนานหนงิ-กวางโจว) และ สาธารณรฐัประชาชนจนี และ
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ฮ ่องกง (คุนหมิ ง -กุ ้นหยาง-กวางโจว-ฮ ่องกง )  

มีผู้ประกอบการร่วมทาง จ�านวน 30 ราย 

2) ธุรกิจแฟรนไชส์

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโครงการตั้งแต่

การสร้างธุรกิจเข้าสู ่ระบบแฟรนไชส์ โดยเสริมสร้าง 

องค์ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน�าแนวทาง

ระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธรุกจิ และพฒันาธรุกจิ

แฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยยกระดับการบริหาร

จัดการธุ รกิจ ในระบบแฟรนไชส ์ ให ้มีมาตรฐาน 

เป็นทีน่่าเชือ่ถอื และได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล และ

สามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ตลอดจน 

พัฒนาและผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ให้สามารถขยาย

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยพาผู ้ประกอบการ

เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ (Exhibition) และร่วมการเจรจา

ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้สามารถขยายตลาด

ทั้งในและต่างประเทศได้มากข้ึน ซ่ึงในปี 2559 ได้น�า

ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานแสดง

ธุรกิจในประเทศ จ�านวน 4 ครั้ง ส�าหรับในต่างประเทศ

ได้น�าผูป้ระกอบการร่วมเจรจาธรุกจิทีป่ระเทศ เมยีนมาร์ 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน และยังพาเข้าร่วมงานแสดง

ธุรกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

ซึ่งปัจจุบันนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายธุรกิจไปยัง

ต่างประเทศแล้ว 27 ธุรกิจ ใน 30 ประเทศทั่วโลก 

3) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นหน่ึงในธุรกิจสาขา

บริการจัดจ�าหน่าย (Distribution Services) ที่กรมได้ให้

ความส�าคญั ซึง่เน้นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัผูป้ระกอบการไทย 

จ�านวนมาก และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความจ�าเป็น

พืน้ฐานของคนไทย โดยกรมได้ด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันา

ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของผูป้ระกอบการในแต่ละระดบั  

เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการพฒันา โดยมกีระบวนการ 

ดังนี้

 •  สร้างองค์ความรู ้และเสรมิสร้างศกัยภาพ

ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการ 

ในลักษณะแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ 

รวมทัง้ ให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงปฏบิตักิารแก่ธุรกจิค้าส่ง

ค้าปลีก ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มี

ความทันสมัย และการส่งเสริมการตลาด 

 •  ยกระดบัธรุกจิสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพ

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

การบริหารจัดการของธุรกิจ เข้าสู ่เกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพธรุกจิค้าส่งค้าปลกี ซึง่จะเน้นเรือ่งบรหิารจดัการ

สินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนรายได ้

ให้มากยิง่ขึน้ โดยการให้ค�าปรกึษาแนะน�า แก้ปัญหาและ 

บ่มเพาะเชิงลึก ณ สถานประกอบการแก่ธุรกิจในหมวด

ทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการด�าเนนิธรุกจิของแต่ละราย 

และด�าเนินการพัฒนาในหมวดเพิ่มเติมต ่อเนื่อง 

เพื่อให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีธุรกิจค้าส่ง

ค้าปลีก ได้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแล้ว 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 114 ราย 65 จังหวัด 

 •  พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจ 

สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

เป็นการด�าเนินการโดยพัฒนาธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและ

ทีมงานธุรกิจค้าส่ง ให้สามารถเป็นพี่เล้ียงแนะน�า 

แก่ธรุกจิค้าปลกีทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย ในการพฒันาการบรหิาร 

จัดการ พร้อมปรับภาพลักษณ์ร ้านค้าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด และ

เช่ือมโยงเครอืข่ายธุรกจิค้าส่งค้าปลีก ให้สามารถบรหิาร

การจัดซื้อ และส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกัน เพื่อ

ให้เกิดการเกื้อกูลกันของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เช่ือมโยง

ธุรกิจค้าส่ง ในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ณ สถานประกอบการของธุรกิจต้นแบบที่มีจุดแข็ง

แตกต่างกันในการด�าเนินธุรกิจหมุนเวียนระหว่างกัน 

เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็ง

ให้ธุรกิจค้าส่ง โดยในปี 2559 มีการจัดกิจกรรม “ค้าส่ง
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รวมใจ โชวห่วยไทยคูส่งัคม ครัง้ที ่8” มร้ีานค้าส่งค้าปลกี

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น 5,390 ราย ซึ่งมีผลท�าให้

เกิดการส ่งเสริมการตลาดร ่วมกัน และสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีมูลค่าการขาย

จ�านวนทั้งสิ้น 470 ล้านบาท มีการส่งเสริมให้ประชาชน

รู้จกัการ “ฉลาดซือ้ ประหยดัใช้” กระตุน้ให้ประชาชน ซือ้

สนิค้าและบริการทีม่รีาคาและคณุภาพเหมาะสมกบัราย

ได้และสถานะของตนเอง โดยเลือกเวลาและสถานที่  

ที่จะซื้อสินค้าท่ีเหมาะสม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ร ่วมกับร ้านค ้าส ่งปลีกทั่วประเทศจัดท�ากิจกรรม

ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ภายใต้โครงการฉลาดซื้อ 

ประหยัดใช้ ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะจ�าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงเวลาปกติ โดยมีราคา

ถัวเฉลี่ยต�่ากว่าราคาท้องตลาดร้อยละ 10 ซ่ึงมีร้านค้า

ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 132 ราย 73 จังหวัด

4) ธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลง AFAS

 •  สร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพการ

บรหิารจดัการธรุกจิบรกิาร AFAS โดยกรมได้เนินการ 

พัฒนาธุรกิจที่มีความส�าคัญประกอบด้วย ธุรกิจ 

ท่ีเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว ได้แก่ ร้านอาหาร ธรุกจิทีเ่กีย่วกบั

สุขภาพ ได้แก่ สปา/นวดเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจดูแล

ผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 

ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม 

โดยกจิกรรมสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการ

ธุรกิจทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เช่น อบรม

เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศ 

พร้อมเปิด AEC” “หลักสูตรธุรกิจอาหารสร้างสรรค์

ความสุข Happy Resturant 36 ชั่วโมง” และ “หลักสูตร

สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน 30 ชั่วโมง” 

 •  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจบริการ โดยมีการให้ความรู ้เก่ียวกับ

การพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ศกึษาวเิคราะห์ต้นแบบ

จากธรุกจิท่ีมีการบรหิารจัดการทีด่ ีณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ  

พร ้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ประสบการณ์ 

จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ 

การบริหารจัดการของธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเข ้าให ้

ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานจริง 

ณ สถานทีป่ระกอบธุรกจิแต่ละราย พร้อมทัง้ให้ค�าปรกึษา 

แนะน�าการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการ และตรวจประเมินการด�าเนินธุรกิจตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของกรม มีธุรกิจ 

ทีไ่ด้รบัการพฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแล้ว ดงันี้ 

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ จ�านวน 284 ราย ธุรกิจ

บรหิารทรพัย์สนิ จ�านวน 75 ราย และธรุกจิก่อสร้างและ

วิศวกรรม จ�านวน 55 ราย

 •  การพัฒนาศกัยภาพด้านการตลาดธรุกจิ 

สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ ธุรกิจบริการ 

ได้เข้าร่วมการเชือ่มโยงเครอืข่ายกบัธรุกจิอืน่ๆ ทีก่รมได้

ให้การส่งเสริมด้วยเช่นกัน ตามการด�าเนินกิจกรรม

เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญ

ด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ การสร้าง

ความสัมพันธ ์ระหว ่างเครือข ่ายพันธมิตรธุรกิจ  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจ 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ 

จากภาคเอกชน อาทิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Business 

Game (Cross-Cluster Workshop)” และกจิกรรม Focus 

Group ตามคลสัเตอร์ธรุกจิ การเสวนาหวัข้อ “ผนกึก�าลงั

ธุรกิจไทย 10 + 10 เป็น 1,000,000” กิจกรรม Mini 

Business Showcase และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ 

(Business Matching) เป็นต้น

ซึ่งผลการด�าเนินการธุรกิจเกิดการเชื่อมโยงและ

ขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจทั้งภายในกลุ่มคลัสเตอร์

เดียวกันและระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจที่หลากหลาย 

ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู ้ความเข้าใจในการบริหาร 

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จาก 

การเช่ือมโยงเครือข่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความหลากหลายของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซ่ึงจะเป็นการสร้าง

โอกาสในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดให้

แก่ธุรกิจ 
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Strengthening toward International Recognition

In recent years, Thailand has witnessed a 

prominent change in global economy in many 

dimensions, particularly economic life cycle and 

infrastructure. One thing that would anchor Thailand 

through persistent economic ebbs and flows is the 

nation’s capacity to adapt and morph into market-

friendly economy where competitiveness of Thai 

businesses is by all means maximized. To achieve 

this, Thai-national businesses, especially SMEs, need 

to be strengthened (Strength from Within) by 

improving the efficiency of business management to 

meet the international standard, making sources of 

capital more accessible, making further use of 

innovation and technology, exploring and taking 

advantage of both domestic and global marketing 

opportunities, creating and strengthening networks 

of business alliances.

 The Department of Business Development 

has been continually executing a number of programs 

and activities to develop and support business 

operators in both central and local regions, particularly 

those in the following industries:- logistics service, 

franchise, retail/wholesale, health-related service (spa, 

massage for health, nursing care), restaurant, 

management of assets, etc. Furthermore, the 

Department has been actively taking part in many 

projects designed to nurture business startups and 

the formation of Biz Clubs all over the country. In 

addition to the potential improvement within the 

business sector, the implementation of business 

networking concept under the sponsorship of the 

Department has also opened up new prospects of 

marketing opportunity, and encouraged the 

exchanging and sharing of knowledge and resources. 

This would subsequently improve the efficiency of 

supply chain which entails an exponential expansion 

of economic value and the unified exertions to steer 

Thai businesses to the global market in a secured, 

profitable, and sustainable manner.

Achievements, Potential Improvement, and 
Business Networking

 The target business segment that the 

Department has continually promoted is the service 

sector. The Department has formulated the stepwise 

development strategy from the first stage of business 

startup to other stages of growth, building up 

strength, and expansion to global market as 

described below in details. 

 1. Knowledge building and management 

skills development. This was carried out through 

workshops, intensive and extensive courses, 

seminars, and field trips.

 2. Development toward “Qual i ty 

standards for Service Business”. This was 

executed based on guidelines laid down for Thailand 

Qual i ty Award (TQA) or ISO ( Internat ional 

Standardization Organization) quality management 

criteria, as the case may be. The roles of the 

Department were to send a team of experts to the 

business site in order to help assess, analyze, and 

solve problems that have actually happened in 

conducting business. In doing so, the team of experts 

would use the quality standards as set out by the 

Department as a tool in measuring work performance 
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of that business and by the end of each year the 

Department would be able to draw a conclusion of 

how many businesses have passed the criteria of 

the quality standards.

 3. Marketing opportunities and business 

networking. Changes in technology at an alarmingly 

fast rate unavoidably heats up cut-throat competition 

in the market. In addition to this fact, the Department 

has also been aware of the threats of big-money 

foreign investors and disadvantageous, vulnerable 

position of Thai SMEs. These are the underlying 

factors of the Department’s decision to continually 

engage in projects and activities to create marketing 

opportunities and link Thai business networks with 

both domestic and offshore business alliances. Many 

events were organized by the Department to provide 

a forum for business owners and their management 

to meet and discuss business, and exchange 

experience and diverse viewpoints among those 

within the same industry and across different 

industries. The target industries to be promoted by 

the Department of Business Development include:

 1) Logistics service

  • Knowledge building and management 

skills development. The Department aimed to 

ensure that business operators and workforce in 

management were well equipped with knowledge of 

systematic business administration, professional 

marketing, trade, investment, rules and regulations 

for the self-preparation to compete in ASEAN market, 

and, in particular, the application of innovation and 

technology toward E-Logistics.

 • Quality management toward ISO-

standardization. Recognizing the importance of 

logistics business meeting the acceptable international 

standards, the Department has taken part in 

supporting logistics business operators in their efforts 

to satisfy ISO quality criteria. At present, there are 

558 business entities that have successfully raised 

their quality of management and fulfilled the ISO 

standards.

 • Marketing opportunities and business 

networking enhancement. The Department’s aim 

was essentially to assist business operators in 

tailoring their marketing strategies for ASEAN market 
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penetration. The prospect operators were invited to 

join trips to survey trade routes and closely observe 

market in order to evaluate the prospect of doing 

business in varied demographic areas, and also took 

part in discussions and sharing opinions with state 

bodies and private sector of ASEAN+6 countries 

which include People’s Republic of China (PRC), Lao 

People’s Democratic Republic (LPDR), Cambodia, 

Vietnam, and Myanmar. The Department’s activities 

held to encourage networking of domestic business 

alliances include meetings and social events where 

businesses of different fields could converse, share 

experience, information and business viewpoints. In 

2016 there were 30 representatives in logistics 

business joining the trips which were organized so 

as to exchange information about trade and 

investment in ASEAN regions along the R12 route 

of Thailand – LPDR – Vietnam – PRC (Bangkok – 

Nakhon Phanom/Thakhek – Na Phao/Cha Lo – Vinh 

– Lang Son – Nanning – Guangzhou) and PRC to 

Hong Kong (Kunming – Guiyang – Guangzhou – Hong 

Kong).

 2) Franchise business

  The Department’s franchise-related 

project was to educate those interested in getting 

into franchise business about how to start franchise 

business which could also be used as guidelines for 

business expansion and further development to meet 

criteria of standardized franchise system. The 

Department also educated franchisors on how to 

improve the administration and management of 

franchise business to the standardized level where 

their businesses would be perceived as trustworthy, 

internationally accepted and more competitive, and 

engaged Thai franchisors in activities of business 

matching and trade exhibitions abroad in order to 

help them expand business in both domestic and 

international markets. In 2016 the Department invited 

Thai franchise business operators to attend trade 

fairs and exhibitions held on 4 occasions, took them 

to join trade exhibitions in the Philippines, Indonesia, 

and Singapore, and included them in business 

discussions in forums held in Myanmar, Cambodia, 

Vietnam, and China. At present, there are 27 Thai-

national franchisors succeeding in expanding 

business into 30 countries around the world.

3)  Retail business

 Retail business is one segment of the 

distribution service industry that has captured the 

attention of the Department of Business Development. 

Retail is a category of business that involves a large 

number of Thai business operators and essentially 

relates to basic needs of Thai consumers. To ensure 

continuity of development, the Department has 

launched a series of programs to improve the retail 

business segment by taking into consideration the 

potential and capacity of retailers. And, the 

development process was described below.

 • Knowledge building and management 

skills development. This was done through 

knowledge/experience sharing and giving advice on 

specific matters including practical guidelines for 

running retail business, systematic management of 

retail business, re-building of image toward modernity, 

and marketing promotion.

 • Quality management to meet criteria 

of standardization. The focus under this area was 
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on how to manage inventory to cut costs and 

increase profit margins. The Department’s support 

was done through counseling, problem-solving 

assistance, in-depth at-site training by tackling the 

urgent issues individually affecting each business 

whereby additional issues would be supplemented 

at a later stage to ensure strong and sustainable 

business operation. At present, there are 114 retailers 

in 65 provinces signing up for quality evaluation based 

on retail business standard criteria.

 • Improvement of marketing potential 

and networking of retail/wholesale business 

alliances. A group of retailers and wholesalers were 

trained so as to help other new or less-experienced 

retailers/wholesalers within the network by coaching 

them on how to improve managerial skills necessary 

for running retai l /wholesale business. The 

Department’s support given to retailers/wholesalers 

involved the re-building of store image to better meet 

needs of consumers, encouraging expansion of retail 

business networking to enhance procurement 

management, joint marketing promotion activities in 

a symbiosis manner, and sharing knowledge/

experience at the sites of modeled businesses that 

have possessed strengths in different areas from 

which other retailers/wholesalers could learn and 

adapt to their own operations. In 2016 the Department 

organized the 8th ‘Unifying Wholesalers, Thai Retailers 

Remain’ event attended by 5,390 retailers and 

wholesalers and generating not only joint efforts in 

marketing promotion that meets consumers’ needs 

but also THB 470 million in sales. The Department 

has introduced a concept “Smart Buy, Wise Use” to 

encourage people to buy goods and service of quality 

and price that well suits their income by paying 

attention to the appropriate time and place of 

shopping. All retailers and wholesalers interested in 

joining activities held under “Smart Buy, Wise Use” 

concept had to set average prices of their goods 10 

percent lower than the market price. There were 132 

retailers in 73 provinces joining the activities.

4) Service Businesses under AFAS 

Agreement

 • Knowledge building and management 

skills development. Service businesses which were 

the subject of the Department’s development 

program include the tourism-related business (i.e. 

restaurant), health-related business (i.e. spa/massage 

for health, and senior care service), and immovable 

property-related business (i.e. asset management, 

and construction/engineering). Activities aimed at 

educating business operators include the intensive 

and extensive courses e.g. workshops entitled “Thai 

Service Business toward Excellence and Ready for 

AEC”, “36-Hour Course in Happy Restaurant 

Business”, and “30-Hour Course in Professional Asset 

Management”.

 • Quality management to meet criteria 

of standardization. This was done through 

dissemination of knowledge on how to improve 

business to meet the quality standards, sharing of 

knowledge, visiting the modeled businesses that have 

already implemented effective management system 

to get useful insight by observing real professional 

practices. Other forms of DBD’s assistance include 
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the consulting service offered at site whereas the 

consulting experts would give advice and help solve 

problems and challenges in business operation. All 

activities in this area were aimed at improving 

management system of businesses in service industry 

and evaluate their operations in accordance with the 

quality management criteria developed by the DBD. 

The businesses that have met the DBD’s criteria are 

as follows:- 284 entities in health-related business, 

75 entities in asset management business, and 55 

entities in construction/engineering business. 

 • Improvement of marketing potential 

and networking of business alliances. Businesses 

in service sector have also formed network of 

alliances with other sectors that have been the subject 

of DBD’s development as well. This business 

networking was guided by specialists in the field of 

business networking, both within and across 

industries, as well as other experts specializing in 

business models and planning, and private-sector 

professionals in business analysis and development. 

The DBD has made considerable progress in helping 

service businesses form networks with alliances 

through a number of activities, seminars, forums. 

The examples include “Business game (Cross-Cluster 

Workshop)”, “Cluster-Based Focus Group activity”, 

“Thai Business Integration: 10 + 10 = 1,000,000”, 

“Mini Business Showcase activity”, and “Business 

Matching activity”.

The DBD succeeded in encouraging service 

businesses to form networks within their own cluster 

and beyond. Now business operators have adequate 

knowledge, insight and understanding in the 

management of business alliance networks, efficiency 

and product/service diversity enhancement by using 

business networks which would then make 

businesses better satisfy market needs, gain better 

position to compete, and expand distribution 

channels for their products/service.

Service Business - Potential Improvement and Network Strengthening toward  
International Recognition
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เตรียมความพร้อมและยกระดับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สู่มาตรฐานสากล

กรมพฒันาธรุกจิการค้าเป็นหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล

ด้านวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority: PRA) 

ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในการให้บริการด้านบัญชี

แห่งอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Accountancy Services: ASEAN MRA) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงาน

วิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุน

กา รน� า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ลิ ศ  ( B e s t  P r a c t i c e )  

ในด้านคณุสมบตัแิละมาตรฐานการบญัชต่ีางๆ มาปฏบิตัิ 

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ลงนาม 

ใน ASEAN MRA เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันประเทศ

สมาชิกก�าลังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดและ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ ASEAN MRA นี้ ได้ก�าหนดคุณสมบัติ

ของผู ้ประสงค์จะยื่นสมัครเป็นนักบัญชีวิชาชีพแห่ง

อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Accountant: 

ASEAN CPA) ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวุฒิการศึกษา 

ด้านการขึน้ทะเบยีนหรอืมีใบอนญุาต ด้านประสบการณ์ 

ด้านการพฒันาความรูต่้อเนือ่ง (Continuing Professional  

Development: CPD) และด้านความประพฤติ

ASEAN Chartered 
Professional Accountant: 

ASEAN CPA

!

การศึกษาด�านบัญช�
หร�อเทียบเท�า

ข�้นทะเบียน
หร�อมีใบอนุญาต

ประสบการณ�
ที่เกี่ยวข�อง 3 ป�
หลังจบการศึกษา

CPD 
ครบถ�วน

ไม�มีความประพฤติ
เสื่อมเสียทางว�ชาช�พ

การศึกษาด�านบัญช�
หร�อเทียบเท�า

ข�้นทะเบียน
หร�อมีใบอนุญาต

ประสบการณ�
ที่เกี่ยวข�อง 3 ป�
หลังจบการศึกษา

CPD 
ครบถ�วน

ไม�มีความประพฤติ
เสื่อมเสียทางว�ชาช�พ
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เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับ

ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีศักยภาพและ

องค์ความรูท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนมคีณุสมบตัคิรบถ้วน

ตาม ASEAN MRA และสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

ในปี พ.ศ. 2559 น้ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้

จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ 

ในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกกลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มต้นน�้า คือ นักศึกษาสาขาบัญชีที่ก�าลังจะส�าเร็จ

การศึกษา กลุ่มกลางน�้า คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ตลอดจนกลุ่มปลายน�้า คือ ผู้ประกอบธุรกิจส�านักงาน

บัญชีให้เข้าสู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ นอกจากนี้ 

กรมยงัมีความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาระบบให้บรกิารผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัย 

สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนของผู้รับบริการได้

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 
Accountants)

นักศึกษาสาขาบัญชีที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา 

ถือเป็นต้นน�้าของวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจะมีบทบาทส�าคัญ 

ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยในอนาคต 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

ที่มีการเรียนการสอนสาขาบัญชี ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

นักบัญชีคุณภาพในโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพ

รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” โดยนักศึกษา

ที่ เข ้าร ่วมโครงการจะได ้รับการพัฒนาทักษะเพื่อ

เป ็นนักวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพรองรับการเข ้าสู ่

ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยนกัศกึษา 

ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ 

ได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในลักษณะ

สถานการณ์จ�าลอง (Simulation) 

ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่เข้าร่วมโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 110 สถาบัน โดยมี

นักศึกษาที่ผ ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตรแล้ว

รวม 8,728 คน

ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการระบบงาน

ผู้ท�าบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant) ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2557 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ท�าบัญชี

สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น วุฒิการศึกษา 

กิจการที่รับท�าบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ผู ้ท�าบัญชี

ยงัสามารถใช้ชือ่ผูใ้ช้ (User ID) และรหสัผ่าน (Password) 

ชุดเดียวกัน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่อง (CPD) กับสภาวิชาชีพบัญชีได้อีกด้วย

ข้อมลูทีผู่ท้�าบญัชแีจ้งผ่านระบบ e-Accountant นี้ 

เป็นข้อมูลส�าคัญที่กรมใช้ในการก�ากับดูแลและพัฒนา

ศักยภาพของผู้ท�าบัญชี รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลส�าคัญ

ในการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์

จะย่ืนสมัครเป็นนักบัญชีวิชาชีพแห่งอาเซียน (ASEAN 

CPA) อีกด้วย

ปัจจุบันมีผู้ท�าบัญชีภายใต้ระบบ e-Accountant 

จ�านวน 56,567 คน และมผีูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัใบอนญุาต

เตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สู่มาตรฐานสากล
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จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 

9,444 คน ซึ่งผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งสองกลุ่มนี้

จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะ

ในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางบัญชีที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็น 

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองไทย 

ให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ได ้ด�าเนินการอบรมสัมมนาทั้งรูปแบบการอบรม 

ในห้องเรียน และรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

e-Learning และ e-Training by VDO On Demand  

ภายใต้ www.dbdacademy.com ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้า

เรยีนได้ทกุสถานที ่ทกุเวลา โดยไม่จ�ากดัจ�านวนการเข้าใช้ 

และจากผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วม

อบรมในรูปแบบห้องเรียน จ�านวน 2,228 ราย และ 

มีผูเ้ข้าร่วมอบรมในรปูแบบออนไลน์ จ�านวน 6,295 ราย

นอกจากนี้ กรมยังได้เผยแพร่ข่าวสารรวมทั้ง

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านระบบวารสารอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Magazine) ภายใต้ช่ือ 

“DBD ACCOUNTING” โดยเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 

เริม่ฉบบัแรกในเดอืนมนีาคม ปี พ.ศ. 2555 จนถงึปัจจบุนั 

พัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ
ส�านักงานบัญชีถือเป็นกลไกส�าคัญต่อการสร้าง

ธรรมาภิบาลธุรกิจ และการให ้บริการด ้านบัญชี

ของส�านักงานบัญชีเป็นบริการรูปแบบหน่ึงภายใต้ 

กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN 

Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการ

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีน กรมพฒันาธุรกจิการค้า

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนา

คุณภาพส�านักงานบัญชีเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ส�านักงานบัญชีในต่างประเทศได้ โดยด�าเนินการ

ผ ่านโครงการ “รับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี”  

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้น�าหลักเกณฑ์ของระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น ปี พ.ศ. 2558 ที่เป็น

มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้กับหลักเกณฑ์การรับรอง

คุณภาพส�านักงานบัญชี

โครงการ “รับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี” 

เริม่ด�าเนนิการเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2551 โดยด�าเนนิการ 

ตั้งแต่การบ่มเพาะต้นกล้าส�านักงานบัญชีซึ่งเป ็น 

การเชิญชวนและคัดกรองส�านักงานบัญชีตลอดจน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ 

จนถึงปัจจุบันมีส�านักงานบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 

2,120 ส�านักงาน และมีผู ้เข้ารับการพัฒนาความรู ้

ทัง้สิน้ 5,429 ราย ส�านกังานบญัชทีีผ่่านการบ่มเพาะแล้ว 

จะได ้รับการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับให ้เป ็น

ส�านักงานบัญชีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี โดยปัจจุบันมี

ส�านักงานบัญชีที่ยกระดับเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ

แล้วจ�านวนทั้งสิ้น 139 ส�านักงาน และในระยะถัดไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนจะจัดกิจกรรมโรดโชว์

เพือ่เปิดตลาดการให้บรกิารด้านบญัชแีละจบัคูพ่นัธมติร

ทางธรุกิจระหว่างส�านกังานบัญชขีองไทยกบัผูป้ระกอบ

ธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป
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Preparation and Improvement toward  
International Standards for Professional Accountants

 The Department of Business Development 

is, under ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Accountancy Services or ASEAN MRA, a 

Professional Regulatory Authority (PRA) with assigned 

duties to promote free movement of accounting 

professionals labor in ASEAN countries and to 

reinforce the implementation of best practices on 

standards and qualifications in the accountancy 

profession. 

 ASEAN MRA has prescribed 5 areas of 

qualifications that a professional accountant needs 

to have in order to apply to become an ASEAN 

Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) as 

follows: 1) educational degree in accounting, 2) 

accounting registration or licensing, 3) practical 

experience, 4) Continuing Profession Development 

(CPD) policy, and 5) professional conduct.

To prepare, improve, and broaden the 

academic proficiency in accounting professions, and 

also to ensure competitiveness and fulfillment of all 

qualifications as required by ASEAN MRA, in 2016 

the Department of Business Development organized 

a number of activities to entail the development of 

knowledge and skills of the following groups of 

professional accountant:- (1) upstream group – this 

refers to the university/college students in accounting 

field who are about to graduate; (2) midstream group 

– this refers to those having careers in accounting; 

and (3) downstream group – this refers to the 

accounting firms committing to satisfying the standard 

quality criteria. With respect to the DBD services 

offered to Thai professional accountants, the DBD 

is firmly determined to modernize the service features 

by transitioning it into a full-scale electronic system 

which would save both time and cost of the service 

recipients. 

ASEAN Chartered 
Professional Accountant: 

ASEAN CPA

!

Having educational 
degree in accounting 

or equivalent.

Being registered 
as professional 
accountant or 

holding a license to 
practice accounting.

Having 3-year 
post-graduate 
experience in 

relation to 
accounting.

Having fulfilled 
CPD requirements.

No record of 
professional 
misconduct.

Having educational 
degree in accounting 

or equivalent.

Being registered 
as professional 
accountant or 

holding a license to 
practice accounting.

Having 3-year 
post-graduate 
experience in 

relation to 
accounting.

Having fulfilled 
CPD requirements.

No record of 
professional 
misconduct.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Young & Smart Accountants
Students in the field of accounting who are 

about to finish their college senior year are, if speaking 

in a metaphorical manner, in an upstream accounting 

career path, having an important role of upgrading 

accounting professions in Thailand. Having recognized 

this importance, the Department of Business 

Development, in collaboration with educational 

institutions offering academic curriculum in accounting, 

has launched a project “Young & Smart Accountants” 

to feed the industry with quality seeds of accounting 

professions. This project has offered the participating 

college students extensive knowledge and skills 

necessary for practicing accounting professions in 

both domestic and international labor markets, 

whereas the participants would be educated with 

both theoretical knowledge and actual practical 

experience through simulation of accounting job.

From the start of project in 2014 to 2016, this 

project has drawn participants from 110 college-level 

institutions, in both central and regional areas, and 

8,728 participating college students were awarded, 

after passing the requisite exam, certificates.

DBD Support for Professional Accountants
The Department of Business Development has 

made e-Accountant service available since 2014 to 

facilitate the filing of accountants’ personal information 

e.g. educational degree, type of business within a 

scope of his/her accounting service, etc. Moreover, 

in making records of the accountant’s information 

about his/her continuing professional development 

as required by the Federation of Accounting 

Professions, the use of the same User ID and 

Password as the ones created to sign in to the DBD’s 

e-Accountant system is allowed.

The personal information that the accountants 

have filed with the DBD through e-Accountant system 

is considered significant as the DBD would use it 

primarily in regulating and improving the competencies 

of Thai accountants and in creating a database for 

further preparation, in terms of qualifications, on the 

part of Thai accountants who intend to apply to be 

ASEAN CPA in the future.

At present, there are 56,567 accountants 

attesting their identities under the DBD’s e-Accountant 

system and there are 9,444 individuals receiving a 

license from the Federation of Accounting Professions 

under the Royal Patronage of His Majesty the King. 

It is necessary for all these accountants to keep 

learning and improving their professional knowledge 

and skills amid the persistent changes in accounting 

environment. To help ensure the competitiveness of 

Thai accountants on the international stage, the 

Department of Business Development has made 

available to anyone interested in sharpening his/her 

professional acumen several training courses and 
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seminars offered in form of traditional and online 

classrooms. Of online classes, the features of 

e-Learning and e-Training by VDO On Demand are 

available under www.dbdacademy.com , allowing 

course applicants to attend class anywhere, anytime 

without limit on the number of class attendance. 

According to the 2016 work performance, there were 

2,228 individuals taking traditional classroom and 

6,295 individuals taking online classroom.

 In addition, the Department of Business 

Development has continually disseminated news and 

updates, as well as academic accounting knowledge 

through its e-Magazine named “DBD ACCOUNTING”. 

This online magazine is available on a monthly basis; 

the first issue was of October 2012.

Upgrading Accounting Firms
 The operation of accounting firms is 

conceivably one of the key elements for the 

establishment of corporate governance. As one of 

the objectives set forth in the ASEAN Framework 

Agreement on Services (AFAS), the service delivered 

by accounting firms are the subject of the cooperation 

among ASEAN member countries. Having recognized 

the weight of this objective, the Department of 

Business Development has been committed to 

improving the competencies of Thai accounting firms 

through “Accounting Firm Quality Assurance” project 

so that they will be able to compete with accounting 

firms in other countries. This project has incorporated 

the quality management criteria of ISO 9001:2015 

version into the DBD’s quality assurance criteria for 

accounting firms.

 The “Accounting Firm Quality Assurance” 

project launched for the first time in 2008 involved 

a long process covering as early stage as, if speaking 

by analogy, the seedling of accounting firms which 

is also called the coaching stage. This project has 

drawn much attention from accounting firms and 

individual accountants who were interested in 

broadening their professional knowledge. A total 

number, from the start of the project to the present 

date, of accounting firms and individuals participating 

activities organized under this project are 2,120 and 

5,429 respectively. The accounting firms, after 

completing the coaching session, would be given 

further reinforcement of knowledge in order to 

become quality-assured accounting firms pursuant 

to the DBD’s terms and criteria of quality certification. 

At present, there are 139 firms being officially 

recognized as quality-assured accounting firms. For 

the next stage of development, the DBD has planned 

to organize a roadshow to explore new market for 

Thai accounting services and to encourage matching 

of business alliances between Thai accounting firms 

and business operators based in CLMV countries.
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หนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก 

ควบคูไ่ปกบัการเผยแพร่เอกลกัษณ์ ภมูปัิญญาไทยให้เข้าถงึ 

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์มภีารกจิ

ในการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมุ่ง

เน้นการพัฒนาเข้าสู่ตลาดทุกระดับอย่างย่ังยืนให้แก่ 

กลุ่มสินค้าและผู้ประกอบการ OTOP Select ที่ผ่านการ

คัดสรร OTOP ระดับ 3-5 ดาว และมีศักยภาพการเข้าสู่

ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ อกีทัง้สามารถด�าเนนิการ

เชงิธรุกจิให้เข้าถงึการใช้ชวีติประจ�าวนัของกลุม่ลกูค้าเป้า

หมายทุกรุ่น ทุกระดับ

ป ี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ร ่วมมือ

กับส�านักงานพาณิชย ์จังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย 

จัดกิจกรรม OTOP Select 77 Experience “วิถีการ

เป็นอยู่ดีดี” แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กินดี (อาหารและ

เครื่องดื่ม) อยู ่ดี (ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี 

(ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพ ความงาม) และ ดูดี 

(เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย) เพื่อด�าเนินการพัฒนาอย่าง

ครบวงจร 4 ปัจจัยส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็ทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ OTOP Select 

- การพัฒนาแนวคดิ วสิยัทศัน์ในการประกอบ

ธุรกิจของผู ้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรมระดม

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้าง

แนวคิดธุรกิจจากวิทยากรมืออาชีพ รวม 617 ราย และ

เพือ่เสรมิจดุอ่อน ด้านการตลาดให้แก่ผลติภณัฑ์ OTOP 

ได้มีการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาและ Smart Trader ใน  

9 กลุ่มจังหวัด รวม 463 ราย เพื่อให้ค�าแนะน�าและ

ผลักดันด้านการตลาดอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ 

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและ

ความคดิสร้างสรรค์ ทีไ่ด้จากการส�ารวจพฤตกิรรมและ 

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน�าสู่การพัฒนา

ต้นแบบ “สดุยอด OTOP Select” ทีผ่่านการประเมนิจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดละ 1 ราย รวม  

77 รายการ โดยพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 

ตราสินค้า เรื่องเล่า และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ที่จะให้เข้าถึง กระตุ้นการตัดสินใจของตลาด

- การสร้างช่องทางการตลาด ตั้งแต่ปี 2557 

กระทรวงพาณิชย์น�าสินค้า OTOP Select เข้าจ�าหน่าย 

ยงัสนามบนิสวุรรณภมู ิรายได้ปีละไม่ต�า่กว่า 70 ล้านบาท 

และเดือนกันยายน 2559 ขยายร ้านค้า OTOP  

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน : 
OTOP Select  77 จังหวัดทั่วไทย
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ไปยังสนามบินภูเก็ต และก�าหนดแผนขยายต่อเนื่อง

สนามบินดอนเมืองและเชียงใหม่ และได้ด�าเนินการ

ส่งเสริมเข ้าสู ่ช ่องทางการตลาดอื่นที่จะมีสถานที่

จ�าหน่ายอย่างถาวร ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

ได้มีการจัดกิจกรรม Business Matching จ�านวนกว่า 

376 รายการ ผูป้ระกอบการห้างสรรพสนิค้า/ร้านค้าปลีก 

ผู้ส่งออก และ Trader เข้าร่วมจ�านวน 28 ราย สามารถ

เจรจาธุรกิจในปี 2559 ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท 

- การพัฒนารูปแบบการค้า ได้มีการพัฒนา

ร้านค้า OTOP ต้นแบบใน 4 ภมูภิาคทีจ่ะได้รบัการพฒันา 

ด้านการสร้างภาพลักษณ์ร้านค้า การบริหารจัดการ

สินค้า และ การบริการของบุคลากร รวมถึงการเตรียม

ความพร ้อมพัฒนาเข ้าสู ่ระบบแฟรนไชส ์ และมี

การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย

ที่น�าผลิตภัณฑ์เข้าวางจ�าหน่ายให้มีการเปิดร้านค้า 

OTOP จ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู ้ใช้บริการ  

ณ สถานีบริการน�้ามัน ปตท. รัตนไพบูลย์ จังหวัด

สมุทรสงคราม ส ่วนการพัฒนารูปแบบการค ้า 

ให้ทันต่อยุคดิจิตอลได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์และน�าเข้าสู่ 

ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านทางช่องทางทวีโีดยผูใ้ห้บรกิาร

ที่ เป ็นที่ยอมรับของตลาด และ แคตตาล็อคของ

ห้างสรรพสินค้า รวม 60 รายการ ช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 300 รายการ

นอกจากนั้นยังได ้ประสานความร ่วมมือกับ

กระทรวงมหาดไทยในการคดัสรร OTOP ระดบั 1-5 ดาว 

ประจ�าปี 2559 ในกลุม่ของใช้ ของทีร่ะลกึและของช�าร่วย 

โดยในปีนีม้จี�านวนกว่า 3,900 รายการ รวมถงึการเข้าร่วม 

จัดนิทรรศการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดระดับสากลในงาน OTOP 

City ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในเดือนมิถุนายน 

สิงหาคม และ ธันวาคม 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน : OTOP Select  77 จังหวัดทั่วไทย
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Community Business Development 
and Promotion : OTOP Select in 77 Provinces

‘One Tambon One Product’, or OTOP is one 

of the government policies aimed at strengthening 

the nation’s economic foundation along with 

introducing Thai heritage of traditional knowledge 

and unique identity to both Thais and foreigners. The 

DBD’s task is essentially to support the marketing 

of OTOP products by focusing on making the 3- to 

5-Star OTOP products under OTOP Select  

program succeed in penetrating all market classes. 

The DBD also aimed at improving competencies of 

OTOP businesses so as to establish a strong foothold 

in both domestic and international markets, and 

engaging in commercial activities to introduce OTOP 

products into the daily lives of all target market 

groups.

In 2016 the Department of Business 

Development, in collaboration with 77 Provincial 

Commercial Offices across the country, organized  

a trade event “OTOP Select, 77 Experience, Good 

Life”. This event was divided into 4 sections:-  

(1) Eat Well (food and beverages); (2) Live Well 

(non-food consumer products and souvenirs);  

(3) Look Well (herbal healthcare and beauty 

products); and (4) Dress Well (apparel and 

accessories). The following are 4 contributing factors 

of successful marketing of OTOP Select products.

 - Development of business conceptual 

ideas and visions by 617 business operators 

through DBD’s activities e.g. brainstorming, 

experience sharing and coaching sessions by 

professional instructors with a focus on how to deal 

with the identified weaknesses in the marketing of 

OTOP products. A network of 463 Smart Traders in 

9 provincial groups and consultants has been 

established; responsibility of these consultants was 

to work closely with local business operators from 

all over the country in order to give recommendations 

and marketing motivation.

 - Innovative and creative product 

development based on target market’s behavior 

and needs identified by means of survey. This entailed 

the development of modeled “Top of OTOP Select” 

products. There was a total of 77 ‘Top of OTOP 

Select’ products (1 product from each province) 

passing the evaluation by a panel of experts and 

scholars. The focus of development was on product 

attributes, packaging, brand, story, and presentation 

that positively affect purchase decisions.

 - Expansion of distribution channels.  

In 2014, the Department of Business Development 

was successful in putting ‘OTOP Select’ products 

on store’s shelves at Suvarnabhumi Airport, 

generating over THB 70 million in annual sales. In 

September 2016, OTOP Shops were expanded to 

Phuket Airport and the next destination, as planned 
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by the DBD, would be Don Muang Airport and Chiang 

Mai Airport. The DBD aimed to expand OTOP Shops 

to other locations that are more permanent and easily 

accessible for customers. Other activities include 

business matching event which involved over 376 

OTOP products and participated by 28 representatives 

of department stores, retailers, exporters, and traders. 

This event was followed by business negotiations 

or deals in 2016 worth over THB 15 million.

 - Shop improvement. The modeled OTOP 

Shops in 4 provincial regions would be further 

improved in these aspects:- shop image, product 

management, personnel management, and  

self-preparation toward franchise business. A group 

of retailers/wholesalers which is a distribution channel 

of OTOP products have also been supported for 

business expansion. An additional OTOP shop was 

opened at ‘Rattanapaiboon’ PTT gas station in Samut 

Songkhram to particularly serve tourists and 

motorists. With respect to trade development to meet 

the digital era, a selection of OTOP products has 

been introduced into other modern distribution 

channels e.g. TV shopping network, department 

stores’ catalogues (60 items), and e-Commerce 

shops (300 items).

In collaboration with the Ministry of Interior,  

the DBD has boosted OTOP business through the 

selection of over 3,900 items of 1- to 5-Star OTOP 

premium products in the category of non-food/

souvenir/gift, and joining the OTOP City Fair in order 

to provide the information and insights into how to 

develop OTOP products to gain presence in the 

international marketplace. This fair is regularly held 

every year in June, August, and December.
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ยกระดับธุรกิจ e-Commerce รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

เศรษฐกิจดิ จิทัล (D ig i ta l  Economy) คือ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้เทคโนโลยี

ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่ภาคการผลิตจนถึง

ภาคการค้า โดยที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซ่ึงครอบคลุมธุรกิจตั้งแต ่ 

ระดับใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ 

คณะรัฐมนตรี น�าโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส�าคัญกับนโยบาย

เศรษฐกจิดจิทิลัเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้จากค�าแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 

2557 ได้ระบุว่า “ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล

และวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิิทลัให้เริม่ขับเคลือ่นได้

อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้

ทันโลกและสามารถแข ่ งขันในโลกสมัยใหม ่ ได ้

ซึ่งหมายรวมถึง การผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล 

โดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของ

ภาคธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัล

รองรับการผลิตสินค้า อุตสาหกรรม และการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ได ้ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ของรฐับาลให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมแก่ภาคเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย โดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ธรุกจิ

ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือทางการค้าที่ส�าคัญ

ในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุน 

สร้างและขยายโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้า/บริการ 

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดดิจิทัล 

(Digital Marketing) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 

ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “สร้าง 

ยก เสริม” ดังนี้

1. สร ้างผู ้ประกอบธุรกิจ e-Commerce  

โดยการพฒันา อบรม บ่มเพาะผูป้ระกอบการธรุกจิผ่าน

หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ 

รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ 

www.thaicommercestore.com
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2. ยกระดับมาตรฐานและความเช่ือมั่นธุรกิจ 

e-Commerce โดยการด�าเนินการ ดังนี้

 2.1 รณรงค์ให้ผูป้ระกอบธรุกจิ e-Commerce 

จดทะเบยีนพาณชิย์ ซึง่ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ 

เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซ่ึงก�าหนดว่า มีพาณิชยกิจ  

17 ประเภท ทีเ่ข้าข่ายต้องจดทะเบยีนพาณชิย์ โดยธรุกจิ 

e-Commerce เป็นพาณชิยกจิประเภทหนึง่ทีเ่ข้าข่ายต้อง

จดทะเบียนพาณิชย์ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ได้แก่ 

   (1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธี 

การใช้สือ่อิเลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

   (2) การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet 

Service Provider) 

   (3) การให้เช่าพืน้ทีข่องเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

แม่ข่าย (Web hosting) 

   (4) การบรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) 

  ทั้งนี้ ธุรกิจ e-Commerce ที่เป็นนิติบุคคล

และบุคคลธรรมดาเข ้าข ่ายต ้องจดทะเบียนตาม 

พระราชบัญญัตินี้ โดยต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ

  ปัจจุบัน อ�านาจการรับจดทะเบียนพาณิชย์

อยู ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ส่งผลให้

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในท้องทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ 

เช่น สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

จดทะเบียนพาณิชย์ที่ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

หากสถานประกอบการตัง้อยูส่่วนภมูภิาคไปจดทะเบยีน

พาณชิย์ที ่เมืองพทัยา หรอืเทศบาล หรอืองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์มีความผิด

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และกรณีเป็น

ความผดิต่อเนือ่งปรบัอกีวนัละไม่เกนิ 100 บาท จนกว่า

จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 2.2 ส ร ้ า งความ เชื่ อมั่ น ให ้ แก ่ ธุ ร กิ จ 

e-Commerce โดยการออกเครื่องหมาย DBD 

Registered และเครื่องหมาย DBD Verified ให้แก่

ร้านค้าออนไลน์ เพื่อน�าไปติดตั้งบนร้านค้าออนไลน์

ซึง่สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้รโิภค เนือ่งจากร้านค้าออนไลน์

ได้มีการแสดงตัวตนตามกฎหมายแล้ว

   (1) เครื่องหมาย DBD Registered  

( ) เป็นเครือ่งหมายทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้าออก

ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

    ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีร้านค้า

ออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จ�านวน 

20,593 ร้านค้าออนไลน์ 

    (2) เคร่ืองหมาย DBD Verified เป็น

เครือ่งหมายรบัรองความน่าเช่ือถอืในการประกอบธุรกจิ

พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ออกให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และ

มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกจิ 

e-Commerce ของกรม ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว

เทียบเคียงกับมาตรฐานการรับรองความน่าเช่ือถือ 

Trustmark ระหว่างประเทศ (World Trustmark Alliance: 

WTA) ตามแนวทาง ดังนี้

   (2.1) การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจ และ 

รายละเอียดสินค้า/บริการอย่างชัดเจน

   (2.2) การก�าหนดเงื่อนไขทางการค้า  

ข้อตกลงการยกเลิกการคืนสินค้า 

   (2.3) ระบบ IT ทีป่ลอดภยัไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเข้าสู่ระบบของลูกค้า
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   (2.4) นโยบายการเก็บรักษาข ้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้า

   (2.5) การด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

ข ้อร ้องเรียนและข ้อพิพาทจากการซ้ือขายสินค ้า 

โดยเครือ่งหมาย ม ี3 ระดบั คอื   

   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 มร้ีานค้าออนไลน์

ได้รับเครื่องหมาย  จ�านวน 236 เว็บไซต์ 

  ส�าหรับผู้บริโภคที่ต ้องการข้อมูลร้านค้า

ออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered และ

เครื่องหมาย DBD Verified สามารถตรวจสอบข้อมูล

ได้ที ่www.trustmarkthai.com หรอื Mobile Application 

“DBD e-Service” 

 2.3 รับเรื่องร ้องเรียนและแก้ไขปัญหา 

การซือ้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ผูบ้ริโภค กระตุน้การเตบิโตของ e-Commerce ไทย

อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการ

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน www.trustmarkthai.com หรือ  

0 2547 5959-60 

  นอกจากน้ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ e-Commerce ประกอบด้วย 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงาน

เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา และ 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ “การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 

(Online Complaint Center : OCC) อย่างครบวงจร” 

โทรสายด่วน 1212 หรือ e-mail : 1212@mict.go.th 

ซึง่เมือ่รับเร่ืองแล้ว 1212 OCC จะให้ค�าปรกึษาและแก้ไข

ปัญหาเบ้ืองต้นพร้อมทั้งประสานงานไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู ้ร ้องเรียนหรือช่วย

แก้ป ัญหาข้อร ้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิผล 

3.  เสรมิสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุน้

ร้านค้าออนไลน์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ ร้านค้า

ออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

ต่างๆ ที่กรมจัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาเทคนิค

การตลาดออนไลน์ มหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์

ผ่าน www.thailandmegasale.com การประกวดเวบ็ไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce 

Website Award) รวมถึงงาน Thailand e-Commerce 

Day ซ่ึงเป็นการรวมพลคนประกอบธุรกิจออนไลน์

เพื่อกระตุ ้นและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจสร ้าง 

ช่องทางตลาดผ่านทางออนไลน์ 

จากการพัฒนาตามแนวคิด “สร้าง ยก เสริม” 

ของกรมพัฒนาธุรกิจข้างต้นล้วนแต่ส่งผลต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจจากการสร้างโอกาสและรายได้ให้กับ

ผู ้ประกอบการ e-Commerce และร ่วมผลักดัน

ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) อย่างเต็มรูปแบบ
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Digital economy refers to an economy that is 

driven by digital technologies by which a whole range 

of economic activities, from manufacturing sector to 

trade/commerce sector, is enabled. In digital 

economy, all economic-related elements and organs, 

regardless of being public or private sector, or the 

size of business, are intertwined so as to enhance 

the competitiveness of Thailand.

The Council of Ministers led by the Prime 

Minister Gen. Prayut Chan-o-cha has recognized the 

importance of the government policy on digital 

economy, as evidenced by the Policy Statement of 

the Council of Ministers dated September 18, 2014 

stating :- “Clause 6.18 – Promote the digital economy 

and lay a foundation so that the digital economy can 

seriously move forward. This would make all 

economic sectors more advanced and competitive 

in the modern world, including the direct production 

and trade of digital products and the use of digital 

technology as a basis for financial services and other 

service sectors, particularly communications and 

entertainment; and digital technology for manufacturing 

and creative economy”.

The Department of Business Development,  

the Ministry of Commerce, has been implementing 

the government policy on digital economy, entailing 

the tangible benefits enjoyed by the overall economic 

sectors. The policy implementation by the DBD 

involved the reinforcement upon businesses to use 

e-Commerce as a tool to improve business potential, 

cut cost, explore and create opportunities for selling 

products/service, as well as to make good use of 

the digital marketing channels. In brief, the DBD has 

executed its business development activities based 

on “Create, Upgrade, Reinforce” concept, as 

demonstrated in the infographic below.

1. Creating e-Commerce entrepreneurs 

through knowledge development, trainings, coaching 

sessions based on a variety of courses on how to 

open and run online shops, and allowing qualified 

SMCEs (Small and Micro Community Enterprise) to 

run business on www.thaicommercestore.com.

2. Upgrading e-Commerce standards and 

confidence through the following activities.

 2.1  Leading a campaign to get 

e-Commerce entrepreneurs to register their 

e-Commerce business in accordance with the 

Notification of the Ministry of Commerce Re: Statutory 

Registration of Commercial Businesses, No. 11, B.E. 

2553 (2010) under the Commercial Registration Act 

B.E. 2499 (1956). This Notification has listed 17 

categories of commercial businesses that are required 

to file for commercial registration and the e-Commerce 

with the following characteristics is declared as part 

of these 17 categories.

     (1) Sales of goods or service 

through electronic media via internet network.

Upgrade of e-Commerce to Support Digital Economy
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     (2) Internet Service Provider

     (3) Web hosting

     (4) A hub of market activities 

where selling of goods/service is conducted through 

electronic media via internet network (e-Marketplace)

 According to the Act as mentioned above, 

e-Commerce businesses, regardless of legal 

personality (natural person vs. juristic person), are 

required by law to file for commercial registration 

within 30 days after the business starts its operation.

 At present, as the commercial registration 

authority has been vested in the local administration 

by virtue of the Cabinet Resolution dated January 2, 

2008, the commercial registration needs to be done 

at the local administration office of which the location 

of business to be registered is within the jurisdiction. 

For example, if the business is located within the 

jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration 

(BMA), the registration has to be performed at the 

district office of the BMA. If the business location is 

in the provincial region, the registration is to be 

proceeded at the office of the City of Pattaya, or the 

Municipality, or the Sub-District Administrative 

Organization. Any business failing to register is subject 

to a fine at the maximum of THB 2,000 and, if the 

offense continues, additional fine at the maximum 

rate of THB 100 per day.

 2.2   Building confidence in e-Commerce 

by granting DBD Registered mark and DBD Verified 

mark to any online shop whose identity has been 

legally validated. The DBD encourages businesses 

to display these marks on the websites of their online 

shops in order to make shoppers feel more confident 

and reassured when making purchase decisions.

   (1) DBD Registered mark (    )  

is a mark granted to any legally-registered online 

shop.

  As of the 30th September 2016, there 

were 20,593 online shops being granted DBD 

Registered marks.

   (2) DBD Verified mark. This is a 

trustmark that DBD would grant to any online shop 

under condition that its business have been legally 

registered and fully satisfied qualification requirements 

in accordance with e-Commerce standard quality 

criteria established by the DBD which are comparable 

to the criteria of World Trustmark Alliance (WTA) in 

the following aspects.

     (2.1)  Full disclosure of business 

information and product/service information

     (2.2)  Trade terms and conditions 

for purchase return/cancellation

     (2.3)  Security of IT system has to 

be reassured to prevent any potential threat at the 

stage of customer sign-in.

     (2.4)  P r i v ac y  o f  cus t ome r 

information policy

     (2.5)  Handling of complaints and 

trade disputes



76

Upgrade of e-Commerce to Support Digital Economy

  There are 3 levels of DBD Verified mark: 

 ,   and                              

  As of the 30th September 2016,  

mark was officially granted to 236 online shopping 

sites. 

  Any consumer wishing to obtain information 

of online shops with DBD Registered mark and DBD 

Verified mark is invited to visit www.trustmarkthai.

com or download mobile application “DBD e-Service”.

 2.3 The Department of Business 

Development has set up a channel for filing of 

complaints and resolving online trade disputes 

to gain customers’ confidence in shopping online 

and consistent growth of e-Commerce. The channel 

is www.trustmarkthai.com and tel. 025475959-60.

 In addition, a Memorandum of Cooperation 

on the establishment of ‘Fully-Functioning Online 

Complaint Center (OCC)’ was signed between the 

Department of Business Development and other 

e-Commerce-related authorities, namely the Ministry 

of Digital Economy and Society, Electronic 

Transact ions Development Agency (Publ ic 

Organization), Office of the Consumer Protection 

Board, Food and Drug Administration, and Technology 

Crime Suppression Division. Following the execution 

of this Memorandum, a channel of complaint (hotline 

1212 and e-mail: 1212@mict.go.th) was set up and 

1212 OCC, after receiving complaint information, 

would be responsible for giving preliminary consultation 

and then coordinate with other relevant authority for 

further process of complaint handling to ensure 

efficient and timely problem-solving process.

 

3. Reinforcing marketing opportunities and 

boosting business of online shops by encouraging 

online shop operators to attend the DBD’s activities 

and events as follows:- the development of online 

marketing techniques, online shopping discount 

festival on www.thailandmegasale.com, a contest for 

‘Best e-Commerce Website Award’, and Thailand 

e-Commerce Day Fair which attracted a large number 

of online shop participants.

The implementation of ‘Create, Upgrade, 

Reinforce’ concept by DBD as elaborated above 

results in the economic growth led by extended 

opportunities and profitability of e-Commerce, and 

represents a significant move of Thailand toward 

transitioning into digital economy.
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การน�าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันไม่ใช่ส่ิงใหม่

ส�าหรับประเทศไทย เนือ่งจากในระบบกฎหมายของไทย

มีการน�าระบบการน�าทรัพย์สินเป็นหลักประกันมาใช้

นานแล้ว ได้แก่ การจ�านอง และการจ�าน�า แม้จะมกีารน�า

กฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งจ�านอง และจ�าน�า มาใช้อย่างแพร่หลาย

ในสังคมไทย การจ�านองและจ�าน�าก็ยังมีข ้อจ�ากัด 

ในทางกฎหมาย กล่าวคือ ในเรื่องจ�าน�า กฎหมายให้

น�าเฉพาะสังหาริมทรัพย์เท่าน้ันที่ลูกหน้ีสามารถน�ามา

เป็นหลักประกันได้ และต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ�าน�าให้

แก่ผู ้รับจ�าน�า ซึ่งถ้าหากทรัพย์สินที่น�ามาจ�าน�าเป็น

ทรัพย์สินที่เป็นเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจของ

ผู ้จ�าน�าก็จะส่งผลให้ผู ้จ�าน�าไม่สามารถน�าทรัพย์สิน

ดงักล่าวมาสร้างรายได้เพือ่น�าไปช�าระหนีแ้ก่ผูร้บัจ�าน�าได้  

ส่วนกรณีการจ�านอง แม้ผู ้จ�านองไม่จ�าต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินที่จ�านองให้แก่ผู้รับจ�านอง แต่กฎหมายได้

จ�ากัดประเภทของทรัพย์สินที่จะน�ามาจ�านองไว้จ�ากัด 

โดยให ้ จ� านองได ้ เฉพาะอสั งหาริ มทรัพย ์หรื อ

สังหาริมทรัพย์บางประเภทเท่านั้น ท�าให้ผู้ประกอบการ

ที่จะหาแหล่งเงินทุนไม่สามารถน�าทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจมาจ�านองเป ็นหลักประกันได ้  

ทัง้ๆ ท่ีทรัพย์สนินัน้อาจมมีลูค่าทางเศรษฐกจิ เช่น วัตถดุบิ 

ที่ใช้ในการผลิต สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมทั้งกิจการของผู้ประกอบการ เป็นต้น ข้อจ�ากัด

ดังกล่าวเป็นการปิดก้ันโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน ท�าให้ผู้ประกอบการต้องไปพ่ึงพาเงินทุน

นอกระบบ ซึง่สร้างปัญหาให้แก่ผูกู้ย้มืเงนิและเกดิปัญหา

ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ ตามผลการส�ารวจและการจัดท�ารายงาน 

เรื่อง Doing Business ในปี 2516 ของธนาคารโลก 

(World Bank) ด้านการได้รับสินเช่ือ (Getting Credit) 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู ่ในล�าดับที่ 97  

ซึ่ งบ ่งชี้ ได ้ว ่าผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs ส ่วนใหญ่ 

ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจาก 

มีข้อจ�ากัด ด้านการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

ซึ่ ง ได ้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่  5 

พฤศจกิายน 2558 และมผีลใช้บงัคบัในวนัที ่2 กรกฎาคม 

2559 เพื่อให ้ผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถ 

น�าทรพัย์สินทีมี่มูลค่าทางเศรษฐกจิมาใช้เป็นหลักประกนั 

การช�าระหนีไ้ด้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรพัย์สินให้กบัเจ้าหนี้

หรือผู้รับหลักประกัน ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถ

น�าทรัพย์สินนั้น ไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับกิจการได้ 

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

และขยายธุรกิจได้ รวมทั้งยังสามารถน�าเงินดังกล่าวไป

พัฒนาสินค ้าหรือบริการให ้ เกิดมูลค ่าเพิ่ม และ

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วย โดยทรัพย์สินที่สามารถ

น�ามาเป็นหลักประกันตามกฎหมาย ประกอบด้วย 

1) กิจการ 

2) สิทธิเรียกร้อง 

3) สั งหาริมทรัพย ์ที่ผู ้ ให ้หลักประกันใช ้ ใน 

การประกอบธรุกจิ เช่น วตัถดุบิ สนิค้าคงคลงั เครือ่งจกัร 

4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู ้ให้หลักประกัน 

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 

5) ทรัพย์สินทางปัญญา 

6) ทรัพย์สินอื่นตามกฎกระทรวง

สร้างโอกาสธุรกิจไทย 
เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
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นอกจากนี้ตามกฎหมายยังได้ก�าหนดให้จัดตั้ง

ส� า นั ก ง านทะ เบี ยนหลั กป ระกั นทา ง ธุ ร กิ จ ขึ้ น 

ในกรมพฒันาธรุกจิการค้า ท�าหน้าทีใ่นการรบัจดทะเบยีน 

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แก้ไขรายการจดทะเบียน 

และยกเลิกการจดทะเบียน และจัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับ

การจดทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับผู ้รับใบอนุญาต

เป็นผู้บังคับหลักประกันเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

โดยให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนักงาน

ทะ เบี ยน  ซึ่ ง ตามบทบัญญัติ และ เจตนารมณ ์ 

ของกฎหมายได้ก�าหนดให้เมือ่จดทะเบยีนแล้วผูร้บัหลกั

ประกันหรือสถาบันการเงินจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้

มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย และผู้รับหลักประกัน

มสีทิธไิด้รับช�าระหนีจ้ากทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนัก่อน

เจ้าหนี้อื่น ดังนั้น วันและเวลาที่จดทะเบียนจึงถือเป็น

สาระส� าคัญต ่อล� าดั บสิทธิ ที่ จ ะ ได ้ รั บช� า ระหนี้

จากทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนัตามล�าดบัทีจ่ดทะเบยีน 

นอกจาก น้ียั งก� าหนดให ้ ผู ้ มี หน ้ าที่ ด� า เนินการ

ทางทะเบียน อาทิ กรณีการน�าสัญญาหลักประกัน 

มาจดทะเบียน หรือขอแก้ไขการจดทะเบียนก�าหนดให้ 

ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ด�าเนินการทางทะเบียนโดยต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ให้หลักประกัน และในกรณี 

การจดทะเบียนยกเลิกก�าหนดให้ผู้ให้หลักประกันเป็น

ผู้ด�าเนินการทางทะเบียนโดยต้องได้รับความยินยอม

จากผู ้รับหลักประกัน ซึ่งทั้งสองกรณีผู ้ด�าเนินการ

ทางทะเบียนต้องเป็นผู ้รับผิดชอบในความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลที่ตนเป็นผู้แจ้ง 

ถึงแม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดให้ผู้ให้หลักประกัน

ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และยังมี

สิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จ�าหน่าย จ่ายโอน 

รวมทั้งน�าไปเป็นหลักประกันการช�าระหน้ีอ่ืนต่อไปได้

ก็ตาม แต่ผู้ให้หลักประกันยังคงมีหน้าที่ในการสงวน

และรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ให้สูญหาย หรือบุบสลาย

หรือท�าให้เสื่อมราคาไป รวมทั้งยังคงมีหน้าที่ในการ

จัดท�าบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวิธีปฏิบัติ

ทางการค้าหรือตามที่คู ่สัญญาได้ตกลงกัน ตลอดจน

ต ้ อ งยิ นยอมให ้ ผู ้ รั บหลั กประกั นหรื อตั ว แทน 

เข ้าท�าการตรวจดูทรัพย ์สินที่ เป ็นหลักประกันได ้ 

เป็นครั้งคราวด้วย นอกจากนี้สาระส�าคัญของกฎหมาย

อีกประการหนึ่งคือ การมีระบบการบังคับการช�าระหนี้

กนัได้เองระหว่างคู่สัญญา ซึง่ท�าได้โดยรวดเรว็ เป็นธรรม 

ไม่ต้องไปศาล รวมทั้งกรณีการบังคับหลักประกันที่เป็น

กจิการ ได้ก�าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท�าหน้าทีบ่งัคบั

หลักประกัน การบังคับหลักประกันดังกล่าวจึงเป็น 

กระบวนการบังคับหลักประกันรูปแบบใหม่ที่สะดวก 

รวดเร็ว และเป็นธรรมกับคู่สัญญา 

ในการด�าเนินงานที่ผ ่านมา (ตั้ งแต ่วันที่  4 

กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2559) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได ้ด�าเนินการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ทางธุรกิจไปแล ้วรวม 89,632 ค�าขอ มีมูลค ่า

การจดทะเบียนรวม 802,797 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็น

ประเภททรัพย์สินที่น�ามาย่ืนจดทะเบียนประกอบด้วย 

สิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝาก คิดเป็นจ�านวน

ร้อยละ 67.7 สิทธิการเช่า คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 0.8 

และลูกหนี้การค้า คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 9.6 และ

ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประกอบด้วย สินค้าคงคลังและวัตถุดิบ คิดเป็นจ�านวน

ร้อยละ 18.5 เครื่องจักร คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 3.1 

รถยนต์ คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 0.3 ซึ่งจากแนวโน้ม

การจดทะเบียนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถน� าทรัพย ์ สินประเภทอื่ นๆ ที่ มี มูลค ่ า

ทางเศรษฐกิจและใช้ในการประกอบธุรกิจมาใช้เป็น

หลักประกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

สร้างโอกาสธุรกิจไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
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In Thailand, there is nothing of novelty in 
people’s resorting to the use of property as a security 
for a loan, as evidenced by Thai law into which many 
sections in relation to pledge and mortgage have 
been evidently incorporated. Though the law 
governing pledge and mortgage have been widely 
exploited, there are still some legal restrictions in 
taking full advantage of pledge and mortgage 
concepts. To explain it more clearly, only the movable 
property is allowed to be pledged and the pledged 
property must be physically delivered to the pledgee. 
As a consequence, if, before pledging, the pledged 
item was normally used in the pledgor’s business, 
its unavailability for further use by the pledgor will 
definitely undermine the pledgor’s ability to make 
repayment to the pledgee. In case of mortgage, even 
though imposing no requirement for delivery of the 
mortgaged property to the mortgagor, the law on 
mortgage places a restricted scope on the type of 
property which can be mortgaged. Specifically 
speaking, only immovable property and certain 
categories, which are not many, of movable property 
are allowed for purpose of mortgage. As a result, a 
business operator wishing to raise fund to finance 
his/her business will not be able to mortgage the 
asset that it may become handy at the time even 
though such item of asset undoubtedly carries 
economic value e.g. raw materials used in the 
production process, inventory of goods, intellectual 
property, and even the business itself. These 
restrictions certainly diminish the opportunity for many 
businesses in getting access to capital, leaving them 
no other options but turn to unregulated source of 
funds which, more often than not, brings far worse 
financial problems to the borrowers and, on a larger 
scale, to the development of the national economic 
system. According to the World Bank’s report on 
“Doing Business 2016: Getting Credit”, Thailand’s 

Business Opportunity Reinforcement and Securing Access to 
Capital through Business Collateral/Secured Transactions

ranking is 97th, indicating that a majority of Thai 
SMEs has limited opportunity to get access to 
sources of capital due to stringent rules imposed by 
financial institutions in applying for credit/loan. 

All constraints as explained above necessitate 
the enactment of the Business Collateral Act B.E. 
2558 (2015) which was published in the Royal Thai 
Government Gazette on November 5, 2015 and 
came into effect on July 2, 2016 with intention to 
legalize the use of any property with economic value 
by SMEs as collateral to secure loans without any 
requirement of physical transfer of collateral to 
creditors or security receiver so that the business 
borrowers are able to continue using their collateralized 
assets to generate income. With the advent of the 
Business Collateral Act, many non-conglomerate 
businesses will have an easier access to sources of 
fund that they can use to finance business expansion, 
maintain a satisfactory level of liquidity, improve their 
product/services, and reinforce the competitiveness 
of businesses in SME sector. The types of property 
or asset that can be used, as permitted by law, as 
collateral are as follows.

1) Business
2) Legal claim
3)  Movable property used in business 

operation e.g. raw materials, inventory, machinery, etc.
4) Immovable property in case where the 

borrower’s business involves directly with real estate.
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Securing Access to Capital through Business Collateral/Secured Transactions

5) Intellectual property
6) Other assets as prescribed by ministerial 

regulation

Furthermore, the law also requires the 
establishment of the Secured Transactions Registration 
Office under the administration of the Department of 
Business Development. This newly-established unit 
is responsible for processing the registration of 
collateral/secured transaction contracts, making 
changes to details of the registered collateral, 
terminating the registration, and making the 
information about the registration and the licensed 
security enforcer available for public inspection, while 
the role of the Registrar is assigned to the Director 
General of the DBD. According to the literal provisions 
and intention of the law, a status of the security 
receiver or financial institution is a creditor under the 
law on bankruptcy and entitled to receive payment 
out of the collateral before any other unsecured 
creditors. This means that the timing of registration 
is the material consideration since the security 
receiver completing the registration earlier will be 
eligible to get paid before other security receivers 
with proof of later date of registration. In addition, 
the law clearly prescribes the roles and responsibilities 
of all parties involved in the secured transaction. For 
example, the security receiver is responsible for filing 
an application for registration of collateral/secured 
transaction contract, including any amendment 
thereto, with the consent of the security provider 
while the security provider is responsible for 
proceeding with the registration of terminated 
collateral/secured transaction contract with, likewise, 
the security receiver’s consent. For both cases, the 
accuracy and completion of information in relation 
to the collateral/secured transaction falls within the 
responsibility of the party who handles the registration. 

 Even though the security provider is not 
required by law to deliver the collateral to the security 
receiver and able to possess, use, exchange, dispose 

of the collateralized item, or even re-use it as collateral 
to secure other loans, it is the obligation of the 
security provider to maintain the collateralized items 
against loss, damage, or devaluation, prepare and 
maintain a list of collaterals in accordance with the 
common business practices or in any manner as 
agree by both contracting parties, and allow the 
security receiver, or its representative, to inspect the 
collateral from time to time. Another dimension of 
this new legal system which is considered the 
essence of this statue is the installation of a legal 
mechanism of debt repayment where both contracting 
parties are able to operate the mechanism on their 
own in a timely and fair manner without any resort 
to the complicated court proceedings. In case of the 
enforcement of collateral in the category of business, 
the law also provides for the enforcement actions 
being taken by the appointed security enforcer. This 
supports the conclusion that the collateral enforcement 
procedures as provided by the new law are time-
saving, convenient, and fair to both parties.

According to the information on DBD’s 
performance in this area (from July 4 – October 6, 
2016), the DBD already processed 89,632 applications 
for registration of collateral/secured transaction 
contracts, amounting to THB 802,797 million in 
registration value. Of all the above statistics of 
registration, the collateral items applied for registration 
consist of legal claims in form of bank account 
(67.7%), leasehold (0.8%), account receivables 
(9.6%), and other operating assets as follows:- (i) 
inventory and raw materials (18.5%), (ii) machinery 
(3.1%), and (iii) automobile (0.3%). We could draw a 
conclusion from these statistics that the use of 
operating assets, which carry economic value, as 
collateral to secure loans is on the rise and this truly 
serves the purpose of this law which intends to open 
up opportunity for SMEs to have easier access to 
funds and, as a result, to be of direct benefit to the 
country’s economy as a whole.
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ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมการค้า

กรมพัฒนาธุ ร กิ จ กา รค ้ า  มี พั น ธกิ จห ลัก 

ในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติ

สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ซ่ึงนอกจากบทบาท

ด้านก�ากบัดแูลสมาคมการค้าให้ด�าเนนิงานอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมาย เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืในการด�าเนนิงาน 

ของสมาคมการค้าแล้ว ยังให้ความส�าคัญต่อการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์

ในการด�าเนินงาน สามารถขับเคลื่อนสมาคมการค้า 

ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล  

ก ่อให ้ เกิดประโยชน ์แก ่สมาชิกสมาคมการค ้ า  

และภาคธุรกิจในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้มีเสถียรภาพ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและ 

ยั่งยืน

ป ัจจุ บันมีสมาคมการค ้าที่จดทะเบียนแล ้ว 

จ�านวน 2,882 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมค้าฉลาก 

จ�านวน 1,965 สมาคม และสมาคมการค้าที่ส่งเสริม 

การประกอบธรุกจิ จ�านวน 917 สมาคม โดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสมาคมการค้า 

ที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและมีการส่งงบการเงิน 

รายการทางทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายจ�านวน  

833 สมาคม ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและสนับสนุน 

การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า โดยต้ังแต่ปี 2553-

2559 มีสมาคมการค้าได้รบัการพฒันาแล้วถงึ 202 สมาคม

 ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งเน้น

การสร้างความตระหนักให้ผู ้บริหารสมาคมการค้า 

ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหาร 

จัดการที่ดี พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าสู ่เกณฑ์

มาตรฐานสากล มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

พร้อมประกาศเกยีรตคุิณสมาคมการค้าทีส่ามารถพฒันา

ตามเกณฑ์มาตรฐานได ้  รวมทั้ งสร ้างเครือข ่าย 

สมาคมการค้าตามกลุม่ Cluster หรอื Supply Chain เพือ่

สร้างพนัธมติรทางธรุกจิ และเสรมิสร้างขดีความสามารถ

ทางการแข่งขันสร้างโอกาสทางการค้าและเป็นตัวแทน 

ที่เข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ก�ากับดูแล

ให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบ

ด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. พัฒนาศกัยภาพสมาคมการค้า จ�านวน 345 

ราย 60 สมาคม

 1.1 ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่

    เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ

และการปฏิบัติให ้ถูกต ้องตามระเบียบ ข ้อบังคับ 

กฎหมายสมาคมการค้า และความรูใ้นการบรหิารจดัการ

สมาคมการค้าทั่วไป แก่สมาคมการค้าที่จัดต้ังใหม่หรือ

มีการเปลี่ยนกรรมการหรือผู้บริหารของสมาคมการค้า 

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

จัดกิจกรรม Together in Power เป็นรายไตรมาส  

เพื่อเป ็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ ให ้สมาคมการค ้า 
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มีความพร ้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่ตลอดเวลาได้

อย่างเหมาะสมด้วยมุมมองข้อมูลที่ทันสมัย ติดตาม

ความคบืหน้ามาตรการภาครฐั และนโยบายหรอืทศิทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย เช่น 

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โครงการ SME Pro-

Active โดยมีเจ้าหน้าที่และผู ้บริหารสมาคมการค้า 

เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 278 ราย

 1.2 สร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตาม

แนวทาง Balanced Scorecard (BSC)

   พัฒนาศักยภาพสมาคมการค ้าด ้าน

การบรหิารจดัการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Balanced 

Scorecard (BSC) และเสริมทักษะด้านการสื่อสาร

ระหว่างสมาชกิสมาคมอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่กระตุน้ 

ผลักดันให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและ

เป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยมีสมาคมการค้า

ผ่านการพัฒนา 67 ราย 37 สมาคม 

 1.3 ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายสมาคมการค้า 

ตามกลุ่ม Cluster ธุรกิจ หรือ Value Chain

   เพ่ือสร้างโอกาสจากการช่วยเหลอื เกือ้กลู 

เชื่อมโยงและต่อยอดทางธุรกิจระหว่างสมาคมการค้า 

ที่เกี่ยวข้องทั้งรูปแบบระหว่างกลุ ่ม Cluster ธุรกิจ

ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง Value Chain ของแต่ละ

ธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า โดยได้

สร้างต้นแบบการสร้างเครอืข่ายธรุกจิไม้ และบรรจภุณัฑ์

เป็นธุรกิจน�าร่อง 

 1.4 เชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่ มีการ

บริหารจัดการเป็นเลิศ

   ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค ้ า ร ่ ว ม กั บ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด�าเนินการยกระดับ

การบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลัก Balanced 

Scorecard 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลส�าเร็จตามพันธกิจ  

2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการ

ให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้ งแต ่ป ี  2556 และมีสมาคมการค ้ าต ้นแบบ  

ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศแล้ว 36 สมาคม 

ในปี 2559 ได้ด�าเนินการเพื่อเชิดชูเกียรติสมาคม

การค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศผ่านกิจกรรมมอบ

รางวลัสมาคมการค้าดเีด่นและผูบ้รหิารสมาคมการค้าดเีด่น  

หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award) 

โดยมีการด�าเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐ สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะคณะท�างาน

จัดท�าหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

ประจ�าปี 2559 และคณะกรรมการตัดสินการประกวด

สมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2559 เพื่อความโปร่งใส 

และสะท้อนคุณค่าของรางวัลที่แสดงถึงความทุ่มเท  

เสียสละ และมุ่งม่ันในการด�าเนนิงานของสมาคมการค้า

อย่างแท้จริง โดยมีสมาคมการค้าได้รับรางวัล รวม 23 

สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย 

สมาคมการค้าที่ ได ้รับรางวัลสมาคมการค้า 

ยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2553 – 2557) 

จ�านวน 1 สมาคม ได้แก่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ

ผู้สูงอายุไทย

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6 - 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2543 – 2557) 

จ�านวน 1 สมาคม ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2543) 

จ�านวน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมการค้า
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สมาคมไทยธรุกจิบรกิารท่องเทีย่ว สมาคมผูผ้ลติน�า้ตาล

และชีวพลังงานไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2. การก�ากับดูแลสมาคมการค้าให้ปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน 208 สมาคม

 2.1 ถอนร้าง (Cleansing) สมาคมการค้า

   ด�าเนนิการถอนร้างสมาคมการค้า จ�านวน 

170 สมาคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ 

ขาดการติดต่อกับส�านักงานทะเบียนสมาคมการค้า  

2 ปีขึน้ไป หรือไม่น�าส่งส�าเนางบดลุหรอืรายงานประจ�าปี 

ต่อนายทะเบียนติดต่อกันต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป เพ่ือสร้าง

ความน่าเชื่อถือในการด�าเนินกิจการของสมาคมการค้า 

และปรบัปรงุฐานข้อมลูสมาคมการค้าให้มคีวามถกูต้อง

และเป็นปัจจุบัน 

 2.2 ตรวจเยี่ยมสมาคมการค้า

   ด�าเนินการตรวจเยี่ยมสมาคมการค้า 38 

สมาคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจของสมาชิก โดยแบ ่งกลุ ่มการตรวจเ ย่ียม 

สมาคมการค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

   (1) กลุ ่มสมาคมการค ้าที่จัดตั้ งใหม ่ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง และติดตามการด�าเนินงาน

ของสมาคมการค้า

   (2) กลุ่มสมาคมการค้าทีย่งัไม่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาสมาคม

การค้าให้เป็นที่รับรู ้และเชิญชวนเข้าร่วม พร้อมทั้ง 

รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

   (3) กลุ่มสมาคมการค้าที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายสมาคมการค้า เพื่อติดตามการด�าเนินงาน 

พร้อมให้ข้อแนะน�าในการปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย

หรือด�าเนินการถอนร้างสมาคมการค้าต่อไป

 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า

ในปี 2560 เน้นการพัฒนาทักษะให้สมาคมการค้า

มีการบริหารจัดการตามเกณฑ ์มาตรฐานสากล  

Balanced Scorecard (BSC) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง  

สร้างความตระหนัก และกระตุ ้นให้สมาคมการค้า 

เห็นความส�าคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคม

การค้า เพื่อสร้างโอกาสและขยายพันธมิตรทางการค้า 

โดยร ่ วมมือการด� า เนินงานกับสภาหอการค ้ า 

แห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังคงบทบาท

การก�ากับดูแลสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมาย ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและ

เป็นรากฐานส�าคญัในการด�าเนนิงานของสมาคมการค้า 

เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน

Department of Business Developmentกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Upgraded Trade Association Management Standards

Part of the Department of Bus iness 

Development’s core missions involves the registration 

of trade associations under the Trade Association 

Act B.E. 2509 (1966). In addition to a leading role 

in regulating trade associations to ensure their full 

compliance with law and to promote public trust in 

trade associations’ operation, the DBD has also paid 

consideration attention to the strengthening of trade 

associations on the basis of well-planned administration 

strategies and efficient organizational management 

toward the international level with the ultimate 

objective of looking after the long-term interests of 

trade associations’ members and the country’s stable 

and sustainable economic growth.

At present, there are 2,882 registered trade 

associations, 1,965 out of which are lottery-related 

associations and 917 are the associations with 

principal purpose of promoting business operation. 

The DBD has set a goal to give 833 associations, 

whose core activities involve the promotion of 

business operation and whose duty to comply with 

law in terms of the submission of all financial 

statements and registration-related information has 

been fulfilled, the particular support and assistance 

in area of management and networking. During 2010 

– 2016, 202 associations have already undergone 

the development programs offered periodically by 

the DBD.

In 2016 the DBD’s focus is to make executive 

teams of trade associations recognize the importance 

and benefits of their commitment to compliance with 

law, good practices of management, improvement 

of trade association’s potential to meet the 

international standards, and systematic operation. 

Any association whose level of development has met 

the international standards would be granted a 

recognition award by the DBD. The DBD’s effort in 

other areas includes the building of trade association 

networks within the cluster or supply chain, reinforcing 

the competitiveness and trade opportunity of the 

business groups that trade associations represent, 

and regulating activities of trade associations to 

ensure their compliance with law. The DBD’s activities 

in relation to trade associations were elaborated 

below.

1.  Development of trade associations’ 

potential: 345 individuals, 60 associations

 1.1 Nurturing trade association newbies

  The focus was to educate inexperienced 

trade associations, including those recently undergoing 
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an overhaul of management team, about the proper 

management and administration of trade association 

as well as the law and all regulatory requirements 

that each trade association needs to comply with. 

The DBD, in collaboration with Board of Trade of 

Thailand, has regularly held “Together in Power” event 

on a quarterly basis, aiming to provide a forum for 

discussion, sharing knowledge, and updating 

information on changes in economic environment 

and infrastructure as viewed through modern 

perspectives. The newbies were encouraged to keep 

track of state/government measures and policies, as 

well as the direction of Thailand’s trade and 

investment development e.g. the law on business 

collateral/secured transactions, SME Pro-Active 

project. This event was participated by 278 executives 

and officers of various trade associations.

 1.2 Strengthening trade associations 

based on Balanced Scorecard (BSC) approach

  The focus was on the improvement in 

2 areas:- first, trade associations’ potential and 

competencies in terms of management on the basis 

of Balanced Scorecard (BSC) methodology and, 

second, the efficiency in communication among 

members of trade association. And, the objective 

was to support and reinforce trade associations to 

improve their own organizations and be a robust 

representative of each industry segment. There are 

67 individuals and 37 associations undergoing this 

development process.

 1.3 Supporting trade association networking  

within the business cluster or value chain

  The objectives were to reinforce 

business opportunities and further development 

through an interdependent, patronizing relationship 

of trade associations across different business 

clusters and value chains, ranging from the upstream, 

midstream, to downstream businesses. The 

pioneering businesses in forming networks of this 

nature were in the wood and packaging categories.

 1.4 Granting recognition awards to trade 

associations with excellent management

  The DBD, in collaboration with the 

Board of Trade of Thailand, held activities in order 

to upgrade the administration and management of 

trade associations on the basis of Balanced 

Scorecard methodology in 4 aspects:- 1) achievement 

of mission, 2) competency in management, 3) quality 

of service, and 4) organizational development. The 

DBD’s effort in this area has been continually made 

since 2013 and there are, up until the present day, 

36 associations recognized as modeled trade 

associations with excellent management.

In 2016, to honor trade associations for 

achieving excellence in management, the DBD 

organized a special event to present Trade 

Association Prestige Award (TAP Award) to the 

award-winning associations and executives of the 

associations. The contest was organized through the 

cooperation of the government sector, Board of Trade 

of Thailand, the Federation of Thai Industries, 

technical experts and scholars. Representatives from 

all of these parties has joined hands in developing 

judging criteria and selecting persons to form a 

judging panel for the 2016 trade association contest, 

reflecting the transparency of the contest and the 

intangible value of the award which proclaims the 

winner’s dedication, sacrifice, and strong determination 

toward the affairs’ of trade association. In 2016, the 

awards were presented to 23 winning trade 

associations and 6 trade association executives.
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The award-winning trade associations in each 

class are as follows.

Class 1 – Establishment period: 1 – 5 years 

(from 2010 – 2014), the winner is Thai Elderly 

Promotion & Health Care Association.

Class 2 - Establishment period: 6 – 15 years 

(from 2000 – 2014), the winner is Thai Electrical 

Electronics and Telecommunication Industries 

Association.

Class 3 - Establishment period: 16 years up 

(before 2000), the winner are Thai General Insurance 

Association, Thai Travel Agents Association, Thai 

Sugar and Bio-Energy Producers Association, and 

Housing Business Association.

2. Regulatory measures on the compliance 

with law, 208 associations

 2.1 Cleansing

  The DBD removed from the register, 

or cleansed out, 170 trade associations, in both 

central and provincial regions, whose contact with 

the Trade Association Registration Office has 

discontinued for over 2 years, or failing to submit to 

the Registrar the financial statements or annual 

reports for 3 consecutive years or more. The 

purposes of cleansing are to maintain public trust in 

the operation of trade associations and to update 

the database of trade associations.

 2.2 Paying visits to trade associations

  The DBD visited 38 trade associations, 

aiming to promote business of these trade 

associations’ members. There were 3 groups of 

visited trade associations as listed below.

  ( 1 )  New l y - e s t ab l i s h ed  t r ade 

associations. The focus of the visits was to ensure 

that this group of trade associations had thorough 

understanding in the trade association-related law 

and regulations to which they needed to conform, 

and to monitor the operation of these associations.

  (2) Trade associations that have never 

participated in the DBD’s activities. The visits were 

aimed to disseminate directly to this group the 

information and news concerning the DBD’s activities 

held to support trade associations and to use this 

opportunity to invite them to join the upcoming 

activities/events, as well as listen to their problems 

and suggestions.

  (3) Law-breaching trade associations. 

The visits were to follow up on their operation, and 

advise them on how to comply with the relevant law 

or, otherwise, take up the cleansing process. 

The DBD’s 2017 direction of the trade 

association development has been set to emphasize 

the administration and management of trade 

associations on the basis of the standard approach 

of Balanced Scorecard (BSC), as well as the 

communication to raise the trade associations’ 

awareness of the importance of networking in the 

way that it could broaden the opportunity and scope 

of business collaboration. The DBD would work in 

close cooperation with the Board of Trade of Thailand 

to achieve the established goal of this development 

direction. In addition, the DBD would still take a 

leading role in applying regulatory mechanisms to 

ensure that all trade associations comply with the 

law, and encouraging them to adopt corporate 

governance principles for the sustainable benefits of 

Thai business sector.

Upgraded Trade Association Management Standards
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สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงโครงสร้างในส่วน

ภูมิภาค โดยการรวมหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์

ในส่วนภมิูภาคให้เป็นหนึง่เดยีวภายใต้ส�านกังานพาณชิย์

จังหวัด ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (One Roof) 

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์ในส่วน

ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สามารถน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้  

อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได ้ด�าเนินการตาม

นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่าย

ธรุกจิ Biz Club ครบทกุจงัหวดั ปัจจบุนัมสีมาชกิ 8,800 ราย 

ทั่วประเทศ โดยกระทรวงได้มอบหมายให้พาณิชย์

จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และ

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างการรับรู้

แก่ผู ้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป จึงปรับเปลี่ยน

โลโก้จาก “DBD Biz Club” เป็น “MOC Biz Club”  

เพื่อใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ

นอกจากนั้น กรมยังได้ด�าเนินกิจกรรมสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัสมาชกิเครอืข่ายธรุกจิ Moc Biz Club 

ทั้ง 77 จังหวัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club” ให้กับสมาชิก Moc Biz 

Club ในส่วนภูมิภาค 6 ครั้ง ครอบคลุมสมาชิก Biz Club 

ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน - 

กันยายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ 

พระนครศรีอยุธยา สงขลา และขอนแก่น กิจกรรม

ประกอบด้วยสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ระดมความคดิเหน็ 

จัดท�ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การแสดงและจ�าหน่าย

สนิค้าของสมาชกิเครอืข่ายธรุกจิ Biz Club (Show Case) 

และการจบัคูเ่จรจาธรุกจิ (Business Matching) มผีูเ้ข้าร่วม 

สมัมนารวม 747 ราย ยอดจ�าหน่ายสนิค้าและเจรจาธรุกจิ 

รวม 1,144,981 บาท

2. จัดสัมมนาและจ�าหน่ายสินค้าส่วนกลาง 1 ครั้ง 

ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร  

มีผู ้เข ้าร่วมสัมมนา 519 ราย เป็นการจัดสัมมนา 

รวมสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ที่มากที่สุด 

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้สมาชกิเครอืข่ายธรุกจิ Moc Biz Club 

ทั้ง 77 จังหวัด ได้มาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และจบัคูเ่จรจาธรุกจิ ได้น�าสนิค้าของสมาชกิมาจ�าหน่าย

จ�านวน 180 บูธ ยอดจ�าหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ  

5 วัน รวม 6,808,000 บาท 

 3. กรมฯ ยังได้จัดสัมมนาให้กับพาณิชย์จังหวัด 

76 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและสรุปผล

เพือ่ทบทวนยทุธศาสตร์ 18 กลุม่จงัหวดั ทีไ่ด้มกีารระดม

ความคดิเหน็มาจากประธาน และสมาชกิเครอืข่ายธรุกจิ 

Biz Club แต่ละกลุ่มจังหวัด ทบทวนถึงความเป็นไปได้

ในการที่จะน�าไปปฏิบัติจริง และได้สรุปผลยุทธศาสตร์ 

18 กลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จากการรวมตัวของสมาชิกเครือข ่ายธุรกิจ  

Moc Biz Club 77 จงัหวดั และความร่วมมอืระหว่างภาค

รัฐและสมาชิก Biz Club ท�าให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็ง 

มีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับ

ประเทศ จึงเกิดรวมกันเป็นเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย 

(Biz Club Thailand) เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน SMEs 

ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
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Under the direction of the Ministry of Commerce 
(MOC), the structure of provincial administration has 
been revamped by combining all MOC’s provincial 
units and putting it under the sole governing (‘One 
Roof’) of the Provincial Offices of Commercial Affairs, 
the Office of the Permanent Secretary Ministry of 
Commerce. The goal of restructuring is to entail the 
unity of provincial administration and command, as 
well as the efficiency and effectiveness in the 
implementation of the government policies so that 
people living in provincial area have access to a full 
range of public/state services and facilities.

In implementing the Ministry of Commerce’s 
policies, the Department of Business Development 
has established Biz Clubs in each and every province; 
at present there are 8,800 members of Biz Clubs 
nationwide, and entrusted the functions of supporting 
Biz Clubs’ activities to the Provincial Offices of 
Commercial Affairs. In attempt to rebuild and 
strengthen the club’s image, the DBD decided to 
make changes to the club’s logo; from “DBD Biz 
Club” to “MOC Biz Club”, which will be used in a 
uniform manner nationwide.

The DBD, in its effort to strengthen network of 
all Moc Biz Clubs in 77 provinces, has organized 
activities in both central and provincial areas as 
follows.

1. Six workshop seminars under the same title 
of “Moc Biz Club Network Strengthening” for 

“Moc Biz Club” Network Strengthening

members of Moc Biz Clubs in provincial areas 
covering every region across the country. This activity 
was held during April to September 2016 in Chonburi, 
Phitsanulok, Chiang Mai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
Songkhla, and Khon Kaen. This activity consisted of 
workshop seminars for brainstorming on the 
development of provincial strategies, entertainment 
shows, sales of Biz Club members’ products (Show 
Case), and business matching. The seminars were 
attended by 747 participants, leading to the 
combined total sale volume and business deals worth 
THB 1,144,981.

2. A seminar with booths selling Biz Club 
members’ products at JJ Mall in Bangkok, attended 
by 519 participants. This seminar which has been a 
gathering of the largest number of Biz Club members 
was organized in order to give Biz Club members 
from all 77 provinces a forum for sharing knowledge 
and experience, and pursuing business matching 
opportunities. In this seminar, there were 180 booths 
selling Biz Club members’ products which, by the 
end of 5-day seminar, generated THB 6,808,000 in 
sales of goods and business deals.

3. A seminar organized by the DBD to provide 
to 76 Provincial Offices of Commercial Affairs a forum 
for brainstorming ideas and viewpoints gathered from 
Biz Club members and their chairpersons, and 
reviewing the 18-provincial group strategies. After 
deliberate contemplation over the implementation 
feasibility, the 18-provincial group strategies were 
finalized.

The collaboration of all Moc Biz Clubs in 77 
provinces combined with the assistance from public 
sector will contribute to the strength of club members’ 
businesses and greater networking in both provincial 
and national levels, leading to the formation of Biz 
Club Thailand which would be one of the powerful 
mechanisms in steering Thai SMEs to strong and 
sustainable growth.
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การขับเคลื่อนประเทศไทยตามกรอบนโยบาย 

Thailand 4.0 จากเศรษฐกิจรูปแบบเดิมสู่เศรษฐกิจ  

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ

เทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากกับดัก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  

ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) 

ซึ่งวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup เป็นหนึ่งองค์ประกอบ

ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านของประเทศ ที่ต ้องการ

มาตรการและระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสม

ต ่อการพัฒนาและเติบโตโดยความร ่วมมือของ

ทุกภาคส่วน โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา) ได้ประกาศวสิยัทศัน์ในการพฒันา Startup ว่า 

“วิสาหกิจเริ่มต ้นจะเป ็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ 

และประเทศไทยจะเป็นพื้นที่เปิดส�าหรับการเติบโต

ของอาเซียน”

ด้วยบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ มุ่งยกระดับ

ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

และเป็นประตูหน้าด่านส�าคัญของการค้าทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ ได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริม

พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ซึ่งกลุ่มธุรกิจใหม่

ที่มีรูปแบบการประกอบธุรกิจแตกต่างจากผู้ประกอบ

ธุรกิจทั่วไป ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

เป ็นฐานส�าคัญในการประกอบธุรกิจ มีรูปแบบ

การด�าเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างความเปล่ียนแปลงด้วย

แนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรม

ที่แปลกใหม่ ก ่อให้เกิด New Business Model  

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบของธุรกิจ 

สามารถท�าซ�้า (Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

(Exponential growth) 

กระบวนการสร้าง Startup ต้องการมาตรการ

และระบบนเิวศ (Ecosystem) ทีเ่หมาะสมต่อการพฒันา

และ เติบ โต โดยความร ่ วมมือของทุ กภาคส ่ วน  

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนา 

สภาพแวดล้อมการส่งเสรมิ Startup ซึง่เป็นการบรูณาการ 

การท�างานระหว่างส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์ กับบทบาทการสร้าง 
Startup นักรบทางเศรษฐกิจใหม่
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ประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขับเคลื่อน

การท�างานผ่านกลไกของประชารัฐภายใต้คณะท�างาน

ส่งเสริม SMEs และ Startup คณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกจิเริม่ต้นแห่งชาต ิ(National Startup Committee : 

NSC) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดแนวนโยบาย

ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. Idea Commercialization สนับสนุนการน�า

ความคิด ผลงานวิจัย แปลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

สร้างธรุกจิใหม่บนฐานนวตักรรมทีม่คีวามแตกต่าง และ

มีคุณค่า

2. SMART Business Solution สร้างเครอืข่ายกลาง 

ระหว ่างผู ้ประกอบการและกลุ ่ม Startup เพื่อ 

น�าเสนอและค้นหาแนวคดิทีน่�าไปสูก่ารพฒันาและแก้ไข

ปัญหาการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาส

ทางการตลาด การหาคู่ค้าให้แก่ Startup พร้อมท้ัง 

เป ็นเค ร่ืองมือให ้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถจับคู ่ 

นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ 

ยกระดับสู่การเป็น Smart Enterprises

กระทรวงพาณิชย์ กับบทบาทการสร้าง Startup นักรบทางเศรษฐกิจใหม่

3. Global Expansion ขยายธุรกิจสู ่ตลาด

ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมกลุ่ม Startup ที่มีศักยภาพ

สามารถก้าวไปสูต่ลาดสากล สร้างการรบัรูข้อง Startup ไทย 

ในตลาดโลก รวมถึงสร้างความตระหนักและดึงดูด 

นักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติ

4. Relaxing Law & Regulation Constraints 

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่ธรุกจิ Startup ให้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ สอดคล้อง

กับวงจรชีวิตและความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็ว

ตามธรรมชาติของธุรกิจ Startup
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value to the existing products and enable an 

exponential growth of business.

To ensure the availability of startup reinforcement 

mechanism with collaboration of all sectors and 

ecosystem favorable to growth and development, 

the Ministry of Commerce has officially set up working 

groups on startup ecosystem development whose 

functions are the integration of roles of the Office of 

the Permanent Secretary Ministry of Commerce, 

Department of Business Development, Department 

of International Trade Promotion, and Department of 

Intellectual Property, and driven on the basis of good 

governance under the working groups on SMEs and 

startup promotion and the National Startup 

Committee (NSC). The Ministry of Commerce has 

developed a direction for implementation of policies 

as briefly described below.

1. Idea Commercialization. This is to support 

the transformation of ideas and research results to 

the tangible procedures/methodologies in order to 

create new businesses on the basis of distinctive 

and worthwhile innovation.

2. SMART Business Solution. This involves 

the building of networks between business operators 

In transitioning, under the framework of Thailand 

4.0 Policy, the country’s traditional economic platform 

to a new model fundamentally driven by innovation, 

creativity, and technology in order to get Thailand 

out of its Middle Income Trap to become a high 

income country, one of the elements that are critical 

to the successful economic transformation is the 

business startups which need to be nurtured by all 

relevant parties in a proper ecosystem suitable for 

their growth and further development. The Prime 

Minister Gen. Prayut Chan-o-cha stated his vision 

concerning the development of startups that 

“business startups will be our emerging economic 

warriors and Thailand is to be an open landscape 

for the growth of ASEAN”.

With its established roles in upgrading potential 

of Thai business operators to compete in the global 

market and reinforcing Thailand to be a significant 

gateway for domestic and international trade, the 

Department of Business Development has increasingly 

placed importance on the state’s support to the 

development of business startups which represent 

a new category of business enterprise which has 

different characteristics from the conventional type 

of business. Generally speaking, the startups focus 

their attention on the development of products or 

services on the basis of innovation, technology, and 

creativity, aiming to create a distinctive way of 

business operation through newly-invented, innovative 

methodologies and procedures which would 

consequently introduce to the world a new business 

model with repeatable and scalable attributes to add 

DBD and Its Roles in Creating 
New Army of Economic Warriors
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and startup sector to encourage discussions for the 

conclusion of mutual direction for the course of 

development and how to overcome business 

challenges. Networking will contribute to the 

broadened marketing opportunities and greater 

possibility of business partnership for startups, and 

also is a tool for matching innovations to improve 

business efficiency to become a Smart Enterprise.

3. Global Expansion. The startups with 

growth potential will be promoted and reinforced to 

gain their presence and recognition in the global 

market and to attract interest from both Thai and 

foreign investors.

4. Relaxing Law & Regulation Constraints. 

Law and regulatory requirements will be revised to 

facilitate the business of startups, and to provide 

favorable legal basis for startups, namely ease, 

convenience, timeliness, and compatibility with 

distinctive, fast-changing life cycle of startup 

business.
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ปัจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง” เห็นได้จากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2500–2536) เศรษฐกิจไทย

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 7-8 % ต่อปี อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทย

เริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น 

ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก คือ หากเรา

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้ส�าเร็จ ประเทศไทย 

จะกลายเป็น “ประเทศที่มีรายได้ที่สูง” กรณีท�าไม่ส�าเร็จ 

ก้าวข้ามกบัดกันีไ้ปไม่ได้ ประเทศไทยกจ็ะตกอยูใ่นภาวะ 

ทีเ่รียกกนัว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอกียาวนาน 

สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยมีการปรับโมเดล

เศรษฐกจิอยูห่ลายครัง้ เริม่จาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” 

ที่เน้นภาคเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้น

อุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” 

ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น 

นอกจากต้องเผชญิกบักบัดกัประเทศรายได้ปานกลางแล้ว  

ยั งต ้อง เผชิญกับ  “ กับดับความเหลื่ อมล�้ าของ 

ความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” 

กบัดกัเหล่านีเ้ป็นประเดน็ทีท้่าทายรฐับาล ในการปฏริปู

โครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” 

ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายก

รฐัมนตร ีทีต้่องการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู่ 

“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู ่ 

ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามาก ได้น้อย” เราต้องการ

ปรับเปลี่ยนเป็น “ท�าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึง 

การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย

ใน 3 มิติส�าคัญ คือ มิติแรก เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 

“โภคภณัฑ์” ไปสูส่นิค้าเชงิ “นวตักรรม” มติทิีส่อง เปลีย่น

จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ 

การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม และมิติที่สาม เปลี่ยนจากการเน้น 

ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

“ประเทศไทย 4.0” จงึเป็นการเปลีย่นผ่านทัง้ระบบ 

ใน 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 

Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 

โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

2. เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs 

ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่

การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มี

ศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง

มูลค่าค่อนข้างต�า่ ไปสู่ High Value Services 

4. เปล่ียนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู ่แรงงาน

ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
“ประเทศไทย 4.0” จงึเป็นการพฒันา “เครือ่งยนต์

เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New 

Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู ่ 2 ด้าน คือ 

“ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลาย

เชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 

โดยการเตมิเตม็ด้วยวทิยาการ ความคดิสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย

และพัฒนา แล้วต ่อยอดด้วยความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย” ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food, Agriculture & Bio-Tech)

2. กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ

ระบบเครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ควบคมุ (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ

และบงัคบัอปุกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยี

ประเทศไทย 4.0 : THAILAND 4.0
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สมองกลฝังตัว (Digital, Artificial Intelligence & 

Embedded Technology) 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ

บริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 

Services)

ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆ 

มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) 

เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี

สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) 

สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ใน

กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์

เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (loT) เทคโนโลยี

การศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) 

อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในกลุ่ม 4 เทคโนโลยี

การออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 

Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) 

ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น 

ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยง

เทคโนโลยีหลักที่ต้นน�้า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน�้า และ Startups 

ต่างๆที่อยู่ปลายน�้า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับ

เคลื่อน

ผู ้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน  

ภาคการเงนิ การธนาคาร มหาวทิยาลยั และสถาบนัวจิยั

ต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ

องค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 

ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3-5 ปี 
เป้าหมายของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

“ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายใน

ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหา

และความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส”  

ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ

อย่างเป็นรปูธรรม เช่น เปลีย่นจากปัญหาการเข้าสูส่งัคม

ผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) 

การพัฒนาหุ่นยนต์ ทางการแพทย์ การยกระดับเมือง

ให้เป็น Smart City การเปล่ียนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ 

เช่น ข้าว ยางพารา น�้าตาล มันส�าปะหลัง ให้กลายเป็น

อาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร (Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง การเปลี่ยน

การเกษตรแบบด้ังเดิม ให้เป็นการเกษตรแม่นย�าสูง 

(Precision Farming) และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

และเทคโนโลยีน�้า เป็นต้น 

กล่าวโดยสรปุ กระบวนทศัน์ในการพฒันาประเทศ 

ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส�าคัญ

1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ในการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศทีม่ั่งค่ัง ม่ันคง และ

ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดัน

การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ

การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 

3. เป็นการผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้

แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก�าลัง

กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และ

บุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

Department of Business Developmentกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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At present Thailand still remains caught in a 

“Middle Income Trap”, as evidenced by the fact that, 

after a peak period of 7% – 8% economic expansion 

during 1957 - 1993, the growth of Thai economy 

started falling in 1994 and continued to linger at only 

3% to 4% ever since.

 There are only 2 alternatives for Thailand, 

that is, Thailand will become “a high income country” 

if the transformation of economic infrastructure is 

successful, or the country will be trapped in what 

called “Thailand Lost Decades” for an unimaginably 

long time if the effort put forth in the transformation 

fails.

Make changes happen
 Thailand, in the history of economic 

development over the course of probably a century, 

had seen more than one major evolution of economic 

model, starting from “Thailand 1.0” which was 

characterized by the vast expanse of agriculture, 

then coming “Thailand 2.0” which was based on the 

light industry, and to the present model of “Thailand 

3.0” with a focus on heavy industry.

Under “Thailand 3.0 model”, the country has 

been facing not only particular drawbacks of Middle 

Income Trap but also the chronic problems of “Wealth 

Inequality Trap” as well as the “Unbalanced 

Development Trap”. All of these are tremendously 

challenging for the government to successfully 

transition from “Thailand 3.0” to “Thailand 4.0”.

The Prime Minister is firmly determined to bring 

about “Thailand 4.0” where the country’s present 

economic model which represents a “more for less” 

concept is set to shift to the “Value-Based Economy” 

or “Innovation-Driven Economy” with “less for more” 

implication. This means that the economic 

transformation has to happen in at least 3 

dimensions:- first, a transformation from “commodities” 

to “innovative” products; second, a transformation 

from industrial-driven to technology-driven growth; 

and, third, a transformation from manufacturing-

focused to service-focused industry.

Thailand 4.0 thus chiefly deals with transformative 

shifts in 4 areas as follows.

1. A shift from the current Traditional Farming 

to Smart Farming which is characterized by the 

increasing role of management and technology in 

agricultural sector, and by the anticipated higher 

income of farmers whose new role will be a mixture 

of agriculture and entrepreneurship.

2. A shift from Traditional SMEs, or the current 

SMEs who always depend on government assistance, 

to Smart Enterprises and high-potential Startups.

3. A shift from Traditional Services of relatively 

low value to High Value Services.

4. A shift from low-skilled labor to high-skilled 

labor with knowledge and talents.

Drive economy through innovation
Thailand 4.0 is thus the country’s “New Engines 

of Growth” to convert Thailand’s “comparative 

advantages” in terms of “bio-diversity and cultural 

diversity” to “competitive advantages”. With input of 

academic knowledge, creativity, innovation, science, 

technology, and research & development, the 

comparative advantages are to be further developed 

to branch out into 5 targeted technological and 

industrial groups as defined below.

Group 1:  Food, agriculture and bio-tech

Group 2:  Health, wellness, and bio-med

Group 3:  Smart devices, robotics, and 

mechatronics
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Group 4: Dig i ta l ,  loT, and embedded 

technology

Group 5:  Creative, culture, and high value 

services

All five targeted technological and industrial 

groups above will be a platform for the establishment 

of “New Startups” e.g. Agritech and Foodtech 

business (under Group 1), Healthtech, Meditech, and 

Spa business (under Group 2), Robotech (under 

Group 3), Fintech, loT, Edtech, E-Marketplace, 

E-Commerce business (under Group 4), Designtech, 

Lifestyle, Traveltech, Service Enhancing business 

(under Group 5).

Move Forward through Public-Private 
Collaboration

Thailand 4.0 involves, if speaking in a 

metaphorical manner, the weaving and connecting 

of the upstream fundamental technologies to 

strengthen both midstream industrial groups and 

downstream startups, and moving forward by fueling 

the whole structure of economy with “public-private” 

collaboration.

With respect to the aforesaid collaboration, the 

active players whose nature of engagement depends 

on their varied fields of proficiency and strengths 

include the private sector, financial sector, banking 

sector, universities and colleges, research institutes, 

and the public/state sector as a facilitator.

Achievement timeline: 3 to 5 years
The goal of the strategic plan executed under 

“Thailand 4.0” is to roll out all 5 targeted industries 

and technologies to the success within the next 3 

– 5 years. This is definitely a conversion of “problems 

and challenges” to “potentials and opportunities” for 

the country’s tangible stability, prosperity, and 

sustainability. For example, the turning of the Aged 

Society into an Active Aging Society, the development 

of medical robotics, the upgrading of urbanization to 

Smart City, the conversion of ordinary items of 

commodity product e.g. rice, para rubber, sugar, 

tapioca, etc. to high-value Functional Foods or 

Nutraceutics, transforming traditional farming into 

Precision Farming, and the development of water 

management and technological system.

In brief, there are 3 significant aspects of 

national development paradigm under “Thailand 4.0” 

as outlined below.

1. It is the starting point of 20-year national 

strategy for steering Thailand toward tangible 

prosperity, stability, and sustainability.

2. It is the “Reform in Action” where the 

reformation of economic infrastructure, reformation 

of research & development, and education reform 

will be executed simultaneously.

3. It is the collaboration of all sectors in the 

society under the concept of “public-private” 

engagement where the input from business alliance 

networks, research & development sector, as well 

as world-class experts will be provided under the 

philosophy of Sufficiency Economy, that is, “Know 

When to Replenish, How to be Sufficient, When to 

Share”.
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ที่ผ ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค ้าได ้แสดง

ให้เห็นถึงบทบาทภารกิจในการส่งเสริมภาคธุรกิจและ 

ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศได้อย่างเด่นชัด ทั้งในด้าน

การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

โดยน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ น�าไปสูน่วตักรรมบรกิาร

ภาครัฐรูปแบบใหม่เพื่อการให้บริการที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบธุรกิจ

ให้เข้มแข็งและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันตั้งแต่

ระดบัฐานราก ควบคูไ่ปกบัการก�ากบัดแูลและตรวจสอบ

ธรุกจิให้ปฏบิตัติามกฎหมาย และส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย

ความร่วมมือจากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

ในรูปของประชารัฐ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ก้าวต่อไปของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมุ่งเน้น

บทบาทที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขับเคลื่อน

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ DBD 4.0 

มากขึ้น โดยเร่งด�าเนินการในภารกิจส�าคัญ คือ

1) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ 

 ผู้ประกอบธรุกจิ (Enhancing Competitiveness) 

2) ธรรมาภิบาลธุรกิจ / จริยธรรมทางธุรกิจ

 (Business Governance / Business Ethics)

3) การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ  

 (Ease of Doing Business)

ประการแรก ในฐานะหน่วยงานหลักด ้าน

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจของไทย กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ต้องผลักดันให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของผู ้ประกอบธุรกิจ (Enhancing 

Competitiveness) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและ

สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานราก

และ SMEs ทีเ่ป็นก�าลังส�าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

ให้สามารถน�านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีมาตรฐานคุณภาพ

ตามระดบัสากล เปล่ียนจากผูป้ระกอบการ SMEs ดัง้เดมิ 

(Tradition SMEs) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรม

ในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น (Smart Enterprise/Startup) 

ขยายกลุม่ธรุกจิเป้าหมายไปยงัธรุกจิบรกิารทีม่มีลูค่าสงู 

(High Value Services) เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความรู้ด้าน

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2560 : 
มุ่งสู่ DBD 4.0
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การบริหารจัดการ มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ  

(New Business Model) มีมาตรฐานธุรกิจที่ระดับสากล

ยอมรับและสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็ง รวมไปถึง

สามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย

ไปยงัเศรษฐกจิโลก (Connect to the World) และสดุท้าย

ที่ต ้องให้ความส�าคัญคือ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ที่ต ้องให ้ความรู ้ ในการสร ้างโอกาส

ทางการตลาดให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน

มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

ประการที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะ

เป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ

ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติ 

ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วน

และบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ.2535 เป ็นต้น จึงต ้องเร ่งสร ้างองค์ความรู  ้

เพือ่ให้นติบิคุคลปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย สามารถ

เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพธรุกจิ เพือ่เป็นทีน่่าเชือ่ถอื

และยอมรบัเป็นต้นแบบธุรกจิสีขาว (รางวลัธรรมาภบิาล

ธุรกิจดีเด ่น) รวมทั้งเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ

ความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน

ของธุรกิจ แต่จะต้องตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคูก่นัไปด้วย ได้แก่ ตรวจสอบ

บญัชขีองธรุกจิ ตรวจสอบนอมนิ ีตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ตรวจสอบข้อมูลและสถานะ

ทางทะเบยีน ตรวจสอบตามข้อร้องเรยีน และตรวจสอบ

กรณีพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน โดยบูรณาการร่วมกับ

หน ่วยงานที่ เ กี่ ยวข ้อง  เพื่ อตรวจสอบร ่ วมกัน  

และป ้องปรามดูแลให ้ธุ รกิจด�า เนินกิจการด ้วย 

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และม ี

ธรรมาภิบาลซึ่งก้าวต่อไปของ DBD 4.0 จะเน้นการ 

บรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน 

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2560 : มุ่งสู่ DBD 4.0
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กลไกขับเคลื่อน

สร�างความเข�มแข็งจากภายใน เช�่อมโยงสู�ตลาด

Provincial 
Trade Offices

Mini
MOC MOC

Oversea 
Trade Offices

Smart Enterprise: SME

สร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจผ�านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู� New Business 
Model 
บ�มเพาะและเพิ่มพูนการบร�หารจัดการทางธุรกิจ 
พัฒนาสู�มาตรฐาน และสร�างธรรมาภิบาล 
สร�างและขยายโอกาสทางการตลาด
ทั้ง off line และ online

Smart Enterprise: Start up

สร�างเวทีธุรกิจทั้งในและต�างประเทศให�แก�ธุรกิจ 
start up
เช�่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME เพื่อต�อยอด
และเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันด�าน
นวัตกรรมให�แก� SME

สร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจผ�านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู� New Business 
Model 
บ�มเพาะและเพิ่มพูนการบร�หารจัดการทางธุรกิจ 
พัฒนาสู�มาตรฐาน และสร�างธรรมาภิบาล 
สร�างและขยายโอกาสทางการตลาด
ทั้ง off line และ online

สร�างเวทีธุรกิจทั้งในและต�างประเทศให�แก�ธุรกิจ 
start up
เช�่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME เพื่อต�อยอด
และเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันด�าน
นวัตกรรมให�แก� SME
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ได้แก่ ปปช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 

หรือ ACT เพื่อขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

และการสร้างภาพลักษณ์ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ประการที่สาม  การอ�านวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้เป็นเจ้าภาพหลักในตัวชี้วัดที่ 1 การเร่ิมต้นธุรกิจ 

โดยจะต ้องเร ่ งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายภายใต ้

ความรับผิดชอบให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการด�าเนิน

ธุรกิจให้ง่ายขึ้น เช่น กฎหมายการจดทะเบียนนิติบุคคล

คนเดียว กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ รวมถึง

ก า ร บั งคั บ ใช ้ กฎหมายหลั กป ระกั นทา ง ธุ ร กิ จ  

ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสครั้งส�าคัญให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

ได้น�าทรัพย์สนิประเภทต่างๆ ในธรุกจิมาใช้เป็นหลกัประกนั 

ในการขอสินเช่ือ ส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ของผูป้ระกอบธรุกจิ น�าไปสูก่ารเตบิโตในระบบเศรษฐกจิ

ของไทยตามมา ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกอันดับประเทศไทยให้ดีขึ้นต่อไป  

ซึง่ก้าวต่อไป นอกจากจะต้องผลกัดนัการแก้ไขกฎระเบยีบ 

ต่างๆ แล้ว การปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียน 

เพือ่ลดขัน้ตอน ระยะเวลาต่างๆ กย็งัคงต้องให้ความส�าคัญ 

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนระบบการจดทะเบียน

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration) ทีร่ะบบจะแล้วเสรจ็

ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น

รปูธรรม รองรบัการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐั

แบบ Paperless ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังต้องพัฒนา

และยกระดับการให ้บริการประชาชนด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ พัฒนานวัตกรรม

ทางเทคโนโลย ีและ IT อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัรปูแบบ 

การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพิ่มความรวดเร็ว

ในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เช่น การขยายบริการข้อมูลผ่าน DBD Application 

การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ DBD e-Filing ให้ได้ 100 % การจดทะเบียนสัญญา

หลักประกันทางธุรกิจ e-Secured ผ่านระบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการ

การท�างานและสร้างการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อให้การท�างานสนองต่อ

ประชาชนและผู ้ รับบริการได ้อย ่างสู งสุดและมี

ประสิทธิภาพ 

Department of Business Developmentกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Capacity Building & Enhance CompetitivenessCapacity Building & Enhance Competitiveness

กลไกขับเคลื่อน

สร�างความเข�มแข็งจากภายใน เช�่อมโยงสู�ตลาด

Provincial 
Trade Offices

Mini
MOC MOC

Oversea 
Trade Offices

Smart Enterprise: SME

สร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจผ�านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู� New Business 
Model 
บ�มเพาะและเพิ่มพูนการบร�หารจัดการทางธุรกิจ 
พัฒนาสู�มาตรฐาน และสร�างธรรมาภิบาล 
สร�างและขยายโอกาสทางการตลาด
ทั้ง off line และ online

Smart Enterprise: Start up

สร�างเวทีธุรกิจทั้งในและต�างประเทศให�แก�ธุรกิจ 
start up
เช�่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME เพื่อต�อยอด
และเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันด�าน
นวัตกรรมให�แก� SME

สร�างมูลค�าเพิ่มทางธุรกิจผ�านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู� New Business 
Model 
บ�มเพาะและเพิ่มพูนการบร�หารจัดการทางธุรกิจ 
พัฒนาสู�มาตรฐาน และสร�างธรรมาภิบาล 
สร�างและขยายโอกาสทางการตลาด
ทั้ง off line และ online

สร�างเวทีธุรกิจทั้งในและต�างประเทศให�แก�ธุรกิจ 
start up
เช�่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME เพื่อต�อยอด
และเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันด�าน
นวัตกรรมให�แก� SME
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The 2017 DBD Policy : Toward DBD 4.0

In the past, the Department of Business 
Development undoubtedly fulfilled its roles in 
promoting domestic business sector and Thai 
business operators by creating, through the use of 
technology, the environment favorable to business 
growth and introducing an innovative, new profile of 
public/state services to ensure convenience, 
timeliness, and transparency. The DBD has also 
revised a number of laws governing the enhancement 
and strengthening of business operators’ potential 
and competencies to improve productivity and overall 
competitiveness of Thai businesses, especially those 
representing a foundation of Thai economy. In 
coupled with the above, the DBD has been 
committed to regulating and conducting examination/
audits of businesses to ensure their full compliance 
with law, promoting the implementation of corporate 
governance principles by businesses, and enabling 
networking of public sector, private sector, and civil 
society in a form of public-private collaboration to 
serve the underlying purpose of the development of 
national economic system, that is, the stability, 
prosperity, and sustainability of economic growth.

The DBD are now taking a new step forward 
by redefining its roles in alignment with the 
government policy aiming to upgrade the country’s 
economic platform, and steering the government 

policy of Thailand 4.0 toward DBD 4.0. The following 
is the DBD’s significant tasks that call for immediate 
actions.

1)  Enhancing competitiveness of businesses.
2)  Promoting business governance/business  

 ethics.
3)  Enhancing ease of doing business.
 
Firstly, the DBD, as a principal state agency 

responsible for supporting Thai business operators, 
needs to enhance the competitiveness of Thai 
businesses, especially those representing a foundation 
of Thai economy and SMEs which is a key mechanism 
in driving Thai economy, by improving their potential 
and helping them strengthen their businesses through 
the use of innovation applied specifically in the 
production process in order to upgrade the quality 
standard of the production to meet the international 
level. In addition, the DBD has to facilitate the 
transformation of Traditional SMEs to Smart 
Enterprises/Startups, to extend the scope of its 
targeted business group to include more of High 
Value Services whose owners need to have good 
management knowledge for the development of 
international standard New Business Model, to 
facilitate strong business networking for better 
prospect of new market penetration and connecting 
Thai economy with the global economy (Connect to 
the World), and to educate those businesses in the 
category of Social Enterprise about how to broaden 
their marketing opportunity. All of the DBD’s efforts 
in all areas as described above are for the purpose 
of the strong, sustainable growth of all economic 
sectors.

Secondly, the DBD, as a regulatory state 
agency directly responsible for promoting Thai 
businesses’ adoption of corporate governance 
principles and full compliance with all laws administered 
by the DBD e.g. Accounting Act B.E. 2543 (2000), 
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999), Civil and 
Commercial Code (Title 22 – Partnerships and 
Companies), Public Limited Companies Act B.E. 
2535 (1992), and more, has to readily educate juristic 



103

The 2017 DBD Policy : Toward DBD 4.0 Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

entities about how to comply with law and to meet 
the criteria for quality assurance in order to gain 
public trust and recognition as ‘White Business 
Model” (Excellence in Corporate Governance 
Awards), to add value to the business, and to 
differentiate their business to enhance competitive 
advantages which will in turn entail stability and 
sustainability of their enterprises. In collaboration with 
other relevant agencies for joint investigation and 
suppression effort to ensure integrity, fairness, 
compliance with law, and corporate governance, the 
DBD has carried out business investigative activities 
e.g. audit of accounting records, investigations on a 
number of subject matters e.g. nominee shareholding, 
business operation by foreigners, registration-related 
information and up-to-date status, as well as the 
investigation at the request of the third party and 
special investigation conducted pursuant to any 
urgent policy. The next important strides for DBD to 
make is DBD 4.0 with objectives of making greater 
progress toward the widespread adoption of 
corporate governance principles by all businesses 
and the better image in terms of corruption of 
Thailand at the international level. The success of 
DBD 4.0 will require the integration of efforts between 
the DBD and other organizations, namely NACC, 
and Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT).  

Thirdly, with respect to the ‘Ease of Doing 
Business’ aspect, the government has assigned the 
DBD a leading role to improve the country’s 
performance under Indicator No.1 – Starting a 
Business by taking prompt actions to revise and 
make necessary update to the laws under the DBD’s 
administration to ensure affable business environment 
e.g. the law governing the registration of one-person 
juristic entity, the law on commercial registration, and 
the law on business collateral/secured transactions. 
The recently enforced law on business collateral has 
given business operators a good opportunity to make 
the most benefit out of their business assets by 
putting it up as collateral when applying for loans. 
This obviously helps many businesses get easier 
access to funds, definitely accelerating the country’s 

economic growth. The DBD is also committed to 
integrating its work functions with other relevant 
organizations for the success in raising Thailand’s 
rankings on business-related performance. The 
DBD’s next step is, apart from the revision of 
business-related laws and regulations, to improve 
the registration workflow by shortening the process, 
making the process faster, and installing the 
e-Registration system which has been anticipated to 
be completed within 2017 and to guarantee practical 
results where the electronic transactions executed 
by public sector organizations will become 100% 
paperless.

In addition, the DBD has to continue to improve 
and upgrade the quality of its service which was 
planned to fully operate on an electronic platform, 
to continually develop technological and IT innovation 
to support electronic-based service features and 
quicken the DBD’s delivery of service in line with the 
present economic situation where there is no time 
to lose. The examples of the DBD’s electronic-based 
services include the information service provided on 
DBD Application, the 100% electronic submission of 
financial statements (DBD e-Filing), and the online 
registration of business collateral contracts 
(e-Secured). The goals of DBD’s tasks and exertions 
as described above are to deliver easy-to-use, timely, 
and economical people-centered services, and to 
create work environment conducive to all-sector 
integration and engagement to ensure the maximum 
efficiency and effectiveness in delivering service to 
the public.
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บริหารบุคลากรด้วยแนวคิด DBD Gens

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ ่งสร้างความสมดุล

การบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยเตรียมความพร้อมด้านการบริหารก�าลังคน

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ตามนโยบายส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

(Employee Engagement) ด ้วยการให้บุคลากร

ในทุกระดับ มีส ่วนร ่วมในวางแผนจัดการองค์กร

และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่าง

เต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะ

พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง มีการจัด

กจิกรรม เพือ่ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี สร้างภาวะผูน้�า 

สร ้างความสัมพันธ ์อันดีภายในและระหว่างกลุ ่ม 

Gen รวมท้ังสร ้างบรรยากาศที่ ดี ในการท�างาน  

ซึ่งเป็นการลดช่องว่างการส่ือสารภายในองค์กรและ

ป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ยังให ้

ความส�าคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของกลุ่ม 

Gen อย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ�าเป็นและ

เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม Gen เพื่อให้เกิด

การเรียนรู ้ที่ส�าคัญ สามารถน�าไปสู ่การปฏิบัติได ้

อย่างแท้จริง ส่งผลให้กรมสามารถด�าเนินงานได้

ตามเป้าหมายและประสบความส�าเร็จ (Excellence 

Performance)

ในปี 2559 กรมได้แบ่งกลุ่มข้าราชการประเภท

วิชาการ (Gen X) ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สมาชิก  

มคีวามใกล้ชดิ มกีารบรหิารจดัการทีส่ะดวก รวดเรว็ และ

มปีระสทิธภิาพในการประสานงานมากยิง่ขึน้ โดยจดัแบ่ง 

Gen X เป็น 7 กลุ่ม ข้าราชการรุน่ใหม่ (Gen Y) ข้าราชการ

ประเภททั่วไป (Gen P) ลูกจ้างประจ�า (Gen E) และ

พนักงานราชการ (Gen G) รวมทั้งส้ิน 11 กลุ่ม และ

ได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม

อย่างต่อเนื่อง
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Personnel Management Based on DBD Gens Approach

The Department of Business Development is 

committed to creating balanced organizational 

management with maximum efficiency by aligning 

the workforce administration with the DBD’s current 

and future tasks in accordance with the policy on 

employee engagement. The DBD encourages its 

personnel in all levels to actively take part in 

developing programs pertinent to the organizational 

management and the oversight of the accomplishment 

of each assigned task. All staff members of DBD are 

given opportunities to express their viewpoints to 

DBD’s executives directly and to join a number of 

activities to serve the underlying purposes, namely 

positive reinforcement of teamwork, leadership, good 

relationship within and across Gen groups, and 

productive workplace environment. This will also help 

narrow the intra-organizational communication gap 

and avoid any potential dispute within the workplace.

In addition, the DBD places considerable 

importance on the personnel development aspect 

where all Gen group members are encouraged to 

improve their talents and competencies on the 

continual basis. Training courses and seminars have 

been tailored and offered to DBD’s officers to 

enhance their knowledge, skills, and attitude that are 

necessary and best suit each Gen group. All trainings 

and seminars were aimed at the best end results of 

learning process which could be put into practice in 

the real workplace and will support the DBD in 

accomplishing its goals and excellence performance.

In 2016 the DBD has sized down the Gen X 

group (refers to governmental officials in the academic 

category) to encourage more interaction among 

group members and to enhance timeliness, 

convenience, and efficiency in the intra-coordination. 

A total number of DBD’s Gen groups is 11, consisting 

of 7 sub-groups of Gen X, government officials of 

new generation (Gen Y), typical government officials 

(Gen P), permanent employees (Gen E), and 

government employees (Gen G). Over the years, DBD 

has been continually supporting activities of each 

Gen group. 
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  (Unit:	Baht)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  และ 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
The Department of Business Development As of 30th September 2016 and 2015 

Financial Statement

2559
2016

2558
2015

สินทรพัย์	/	Assets

สินทรพัย์หมนุเวยีน	/	Current	Assets

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  / Cash and cash equivalents  369,097,292.51  135,916,130.46 

ลูกหนีร้ะยะส้ัน / Short-term receivables  320,130.62  538,687.26 

วสัดคุงเหลือ / Inventories  3,428,303.16  5,054,109.99 

รวมสินทรพัย์หมนุเวยีน		/	Total	Current	Assets  372,845,726.29  141,508,927.71 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน	/	Non-Current	Assets   

ลูกหนีร้ะยะยาว / Long-term receivables  4,217,423.95  1,921,185.25 

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ / Property, plants and equipment (Net)  293,954,638.08  259,064,987.55 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (สทุธ)ิ / Intangible assets (Net)  66,696,174.22  85,172,458.19 

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน		/	Total	Non-Current	Assets  364,868,236.25  346,158,630.99 

รวมสินทรพัย์		/	Total	Assets  737,713,962.54  487,667,558.70 

หนีสิ้น	/	Liabilities

หนีสิ้นหมนุเวยีน	/	Current	Liabilities

เจ้าหนีร้ะยะส้ัน / Short-term accounts payable  7,528,050.27  10,510,410.00 

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้ /
Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 9,147,501.82  8,379,935.00 

เงนิรบัฝากระยะสัน้  / Short-term deposit payable  221,418,857.11  5,907,771.15 

หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่  / Other current liabilities  1,182,532.38  1,119,239.90 

รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน	/	Total	Current	Liabilities  239,276,941.58  25,917,356.05 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน		/	Non-Current	Liabilities   

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว /
Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 833,156.22  2,074,187.86 

เงนิทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว / Long-term advance from the Treasury  3,000,000.00  4,420,000.00 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ / Other non-current assets  4,217,423.95  1,921,185.25 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน	/	Total	Non-Current	Assets  8,050,580.17  8,415,373.11 

รวมหนีสิ้น		/	Total	Liabilities  247,327,521.75  34,332,729.16 

สินทรพัย์สุทธ-ิส่วนทนุ	/	Net	Assets-Equity  490,386,440.79  453,334,829.54 

สินทรพัย์สุทธ-ิส่วนทนุ	/	Net	Assets-Equity

ทุน / Capital  121,938,384.32  121,938,384.32 

รายได้สงู/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม / Revenues over (below) accumulated expenses  368,448,056.47  331,396,445.22 

รวมสินทรพัย์สทุธ	ิ	/	Total	Net	Assets  490,386,440.79  453,334,829.54 

	 	 (หน่วย:	บาท)
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  (Unit:	Baht)	 	 (หน่วย:	บาท)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559  และ 2558

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
The Department of Business Development As of 30th September 2016 and 2015 

Financial Statement Indicating Work Operation

2559
2016

2558
2015

รายได้	/	Revenues

รายได้จากงบประมาณ / Budget revenues  840,534,928.98  889,284,188.53 

รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร / 
Revenues from supplies of goods and services

 176,293,200.00  151,138,352.00 

รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค / 
Revenues from grants and donations

 5,420,347.41  900,481.33 

รวมรายได้	/	Total	Revenues  1,022,248,476.39  1,041,323,021.86 

ค่าใช้จ่าย	/	Expenses   

ค่าใช้จ่ายบคุลากร / Personnel expenses  364,683,585.43  354,220,779.19 

ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ / Gratuities and pensions  128,317,905.07  112,628,126.68 

ค่าตอบแทน / Remuneration  127,303,815.00  115,098,251.00 

ค่าใช้สอย / Overheads  227,119,320.17  232,550,380.55 

ค่าวสัดุ / Office supplies 16,293,274.00 15,822,223.93

ค่าสาธารณปูโภค / Utilities expenses  26,512,486.56  27,951,513.71 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย / Depreciation and amortisation  94,359,568.66  98,662,285.51 

ค่าใช้จ่ายอืน่ / Other expenses  198,953.94  535,878.34 

รวมค่าใช้จ่าย	/	Total	Expenses  984,788,908.83  957,469,438.91 

รายได้สูง	(ตำา่)	กว่าค่าใช้จ่ายสทุธ/ิ	
Revenues	higher	(lower)	than	net	expenses

 37,459,567.56  83,853,582.95 
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับสิทธิของประชาชน 

ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินการของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
ในการบรหิารจดัการ และตรวจสอบการใช้อ�านาจของรฐั เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
อันจะท�าให้การด�าเนินการของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้มกีารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. น�าข้อมลูข่าวสารลงพมิพ์ในราชกจิจานเุบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน 
 -   สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน 
 -   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 -   กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 -   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด

2.  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -   ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
 -   นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 -   แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
 -   คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 -   ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้น�ารายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้มี 

  การจัดพิมพ์แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว 
 -   สัญญาสมัปทานหรอืร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ (ปัจจบุนักรมยงัไม่มข้ีอมลูในลกัษณะนี)้ 
 -   มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
 -   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด เช่น ประกาศประกวดราคาและ 

  สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
 -   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

โดยข้อมลูข่าวสารดงักล่าวได้มีการจดัท�าดรรชนไีว้ เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจและสามารถค้นคว้าได้เอง ทัง้นี ้ประชาชน
สามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 โทรศัพท์ 0 2547 4458 (ในวันและเวลาราชการ) 
 • เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  ในหัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 
2558 – กันยายน 2559) มีผู้ใช้บริการ 827,052 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 (1)  ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 414,876 ราย
   (ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส�านักต่างๆ)
 (2)  ทางโทรศัพท ์ 392,761 ราย
 (3)  ทางโทรสาร 16,354  ราย
 (4)  ทางอีเมล ์ 2,439 ราย
 (5)  อื่นๆ เช่น กระดานข่าว หรือจุดติดต่อสอบถาม 622 ราย
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Work Operations in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),  

Financial Year 2016 
The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) is legislation specially enacted for recognising the citizens’ 

right to access to information related to the operations of State affairs and allowing members of the public to 
express opinions on, and participate in, the administration of State affairs and scrutinise the exercise of State 
powers, with a view to ensuring transparency, accountability and greater efficiency of public administration. 

In financial year 2016, the Department of Business Development has undertaken activities in compliance 
with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), as follows. 

1.  Publication of Official Information in the Government Gazette. The Department of Business 
Development has published official information in the Government Gazette as required by Section 7 of the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997), namely: 

 - the Department’s operating structures and management; 
 - a summary of the Department’s important powers and duties; 
 - the Department’s contact address to request information or seek advice on contacting government  

  departments; 
 - the Department’s laws, by-laws, rules, regulations, notifications and orders of the Department of  

  Business Development; and
 - other information determined by the Official Information Commission.

2.  Making Available Official Information for Public Inspection. The Department has made available, 
for public inspection, official information as required by Section 9 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), 
namely: 

 - results of considerations or decisions having direct effects on private individuals; 
 - policies or interpretations not required to be published in the Government Gazette; 
 - work plans, projects and annual expenditure budget; 
 - operating manuals or instructions relating to work procedures of State officials which affect the  

  rights and duties of private individuals; 
 - information not published in the Government Gazette but already sufficiently disseminated and  

  referred to in the Government Gazette; 
 - concession contracts or joint venture agreements with private individuals for the provision of public  

  services (notably, to date, the Department possess no such information); 
 - resolutions of the Cabinet or of such Boards, Tribunals, Commissions or Committees established  

  by law or by a resolution of the Cabinet; 
 - any other information as determined by the Official Information Commission such as invitations for  

  bids and tenders signed by the Head of the Government agency; and
 - results of procurement proceedings of each month. 

All such information has been well-arranged with indexes to facilitate public understanding and ease of 
access.  The public may access the information at

 • the Department of Business Development’s Official Information Centre, situated on the 4th Floor  
  of the Department’s building, Tel. 0 2547 4458 (during working days and office hours); and 

 • the Department of Business Development’s website (www.dbd.go.th) under the menu “Information  
  Centre”. 

3.  Statistics of Public Use of the Department of Business Development’s Official Information 
Services. During the Financial Year 2016 (October 2015 - September 2016), the Department of Business 
Development’s Official Information Services were accessed by 827,052 users, through the following channels: 

 (1)  Walk-in Requests: 414,876 users
  (at the Official Information Centre or other offices of the Department)
 (2)  Requests via Telephone            392,761 users 
 (3)  Requests by Fax  16,354 users 
 (4)  Requests via E-mail  2,439  users 
 (5)  Other channels such as bulletin boards and enquiry points:    622 users
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 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารธนาลงกรณ	์ทาวเวอร์	ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหร	ุ
 เขต 1 (ปิ่นเกล�้)	 เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
	 	 โทรศัพท	์0	2446	8160-1,	67,	69	โทรสาร	0	2446	8191

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารเลขที่	78/13	ถนนพระราม	6	(สี่แยกประดิพัทธ์)	เขตพญาไท
 เขต 2 (พหลโยธิน)	 กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทรศัพท	์0	2618	3340-1,	45	โทรสาร	0	2618	3343-4

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารปรีชาคอมเพล็ก	(ซี	2)	ชั้น	3	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง
 เขต 3 (รัชด�ภิเษก)	 กรุงเทพฯ	10310	(เยื้อง	สน.	สุทธิสาร)
	 	 โทรศัพท	์0	2276	7253,	55,	56,	59,	66	โทรสาร	0	2276	7263

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค�้	 อาคารวรวิทย์	ชั้น	G	เลขที่	222	ถนนสุรวงศ์	แขวงสี่พระยา
 เขต 4 (สุรวงศ์) 	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 	 โทรศัพท	์0	2234	2951-3		โทรสาร	0	2266	5852-3

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์	ชั้น	4	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา    
 เขต 5 (บ�งน�)	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
	 	 โทรศัพท์	0	2348	3803-5	โทรสาร	0	2348	3806

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารรัฐประศาสนภักด	ี(ชั้น	1)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา 
 เขต 6 (ศูนย์ร�ชก�รฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทรศัพท์	0	2143	7921-2	โทรสาร	0	2143	7924

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำ บลบางกระสอ อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call Center 1570 www.dbd.go.th

สถานที่ติดต่อ
Contacting Addresses
สถานที่ติดต่อ
Contacting Addresses
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 Business Development Office	 Thanalongkorn	Tower,	Floor	14	Boromarajonani	Road,
 Region 1 (Pin Klao)	 Khwaeng	Bangbamru,	Khet	Bangplad,	Bangkok	10700
	 	 Tel:	0	2446	8160-1,	67,	69	Fax:	0	2446	8191

 Business Development Office	 78/13	Rama	VI	(Padiphat	Intersection)
 Region 2 (Phaholyothin)	 Khet	Phayathai,	Bangkok	10400
	 	 Tel:	0	2618	3340-1,	45	Fax:	0	2618	3343-4

 Business Development Office	 Preecha	Complex	Building	(C	2),	Floor	3	Ratchadaphisek	Road,
 Region 3 (Ratchadaphisek)	 Khet	Huai	Khwang,	Bangkok	10310	
	 	 Tel:	0	2276	7253,	55,	56,	59,	66	Fax:	0	2276	7263

 Business Development Office	 Voravit	Building,	Floor	G,	No.	222,	Surawong	Road,
 Region 4 (Surawong)	 Khwaeng	Sipraya,	Khet	Bangrak,	Bangkok	10500
	 	 Tel:	0	2234	2951-3	Fax:	0	2266	5852-3

 Business Development Office	 Ample	Tower,	Floor	3	Bangna-trad	Road,	Khwaeng	Bangna,
 Region 5 (Bangna)	 Khet	Bangna,	Bangkok	10260
	 	 Tel:	0	2348	3803-5	Fax:	0	2348	3806

 Business Development Office	 RatthaPrasasanabhakiti	building,	Floor	1	The	Government	Complex,	
 Region 6 (The Government Complex)	 Chaeng	Wattana	Road,	Thung	Song	Hong	District,	Khet	Lak-si,	Bangkok	10210
	 	 Tel:	0	2143	7921-2	Fax:	0	2143	7924 

 

Department of Business Development
563	Nonthaburi	Road,	Tambon	Bangkrasor,	Muang,	Nonthaburi	11000

Call	Center	:	1570	Website:	www.dbd.go.th
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Annual Report Team

1. นางภารดี  อนิทชาต ิ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเชีย่วชาญ / 

 Mrs. Paradee  Intachat ผูอ้�านวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

  Plan and Policy Analyst Specialist /

  Director of  Public Sector Development Group 

2. นายสราวฒิุ  คุม้พนัธุ ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ 

 Mr. Sarawut  Coompanthu  Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level 

3. นางสาวอรณุศร ี จติรปราณ ี นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

 Miss Arunsri  Jitpranee  Plan and Policy Analyst, Professional Level 

4. นางสาวจินตนา  แบบขนุทด  นกัประชาสมัพนัธ์ช�านาญการ 

 Miss Chintana  Babkhuntod  Public Relations Officer, Professional Level 

5. นางสาวอรณุรตัน์  การพานชิ นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ 

 Miss Aroonrat  Kanpanich  Trade Officer, Professional Level

6. นางเสาวภาคย์ อาภากร ณ อยธุยา นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ 

 Mrs. Saowaphak  Abhakorn Na Ayuthaya  Trade Officer, Professional Level 

7. นางสาวทิพย์รตัน์  ศริพิรพนัธ์  นกัวชิาการพาณชิย์ 

 Miss Tipparat  Siripornpan  Trade Officer

คณะทำางาน

1.2.
3.

6.
7.

4.
5.
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