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Application 
DBD e-Service

DBD e-Service เปนโปรแกรมตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล 
ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใชงาน 
ใหสามารถตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล และขาวประชาสัมพันธตางๆ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดอยางงายดาย
คุณสมบัติ
• สามารถตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล เชน เลขทะเบียน, ชื่อ, วันที่จดทะเบียน, สถานะ, ทุนจดทะเบียน, ที่ตั้ง, 
หมวดหมูธุรกิจ, วัตถุประสงค, ปที่สงงบการเงิน, คณะกรรมการของนิติบุคคล, 
โดยสามารถคนจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล 
• สามารถดูขอมูลขาวประชาสัมพันธ
• สามารถดูขอมูลสถานที่ใหบริการ
• โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย
• บริการฟรี

ใหสามารถตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล และขาวประชาสัมพันธตางๆ
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ผลส�ำเรจ็ Thailand Online Mega Sale 2013

	 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ส�าหรับมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์คร้ังแรกของประเทศไทย	 
Thailand	Online	Mega	Sale	2013	ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	26	พฤศจิกายน	-	วันที่	3	ธันวาคม	2556	ที่ผ่านมาเป็นเวลา	8	วัน	
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ราว	15	ล้านวิว	และสินค้าที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นสินค้าแฟชั่น	เครื่องส�าอาง	และโทรศัพท์มือถือ	
หลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเดินหน้าผนึกก�าลังหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ	 เพื่อร่วมกันจัดมหกรรม	
Thailand	Online	Mega	Sale	2014	และผลักดันให้เป็นมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ประจ�าปี
ที่นักช็อปสินค้าออนไลน์ตั้งตารอ	

	 ภายหลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 เป็นประธานพิธีเปิดงาน	 Thailand	Online	
Mega	 Sale	 2013	 ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร	 ได้แก่	 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย	 ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 พฤศจิกายน	 2556	 
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ณ	ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	 3	 กระทรวงพาณิชย์	 และท�าการ
เปิดเว็บไซต์	 www.megasale.in.th	 อย่างเป็นทางการ	
มหกรรมการขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ได้เริ่มต้นข้ึน
และต่อเนื่องเป็นเวลา	8	วัน	
	 หลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ	 มีผู ้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์	
www.megasale.in.th	ราว	15	ล้านวิว	และมีเว็บไซต์เข้าร่วม
งานทั้งสิ้น	 413	 เว็บไซต์	 โดยสินค้ายอดนิยม	ที่มีการซ้ือขาย
มากที่สุด	 10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 (1)	 เสื้อผ้าและแฟชั่น	 
(2)	 เครื่องส�าอาง	 อาหาร	 และสุขภาพ	 (3)	 โทรศัพท์และ
อุปกรณ์สื่อสาร	 (4)	 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในบ้าน	 
(5)	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 (6)	นาฬิกาและจิวเวลรี	 (7)	อุปกรณ์กีฬา	
(8)	 ของเล่นและของสะสม	 (9)	 อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่อง
เขียน	(10)	บริการท่องเที่ยว
	 ส�าหรับเว็บไซต์	 e-Commerce	 ยอดนิยมท่ีมียอดสั่ง
ซือ้ผ่านเวบ็ไซต์	www.megasale.in.th	จ�านวน	10	อนัดบัแรก	
ได้แก่	 (1)	 www.itruemart.com	 (2)	 www.Rakuten	
TARAD.com	 (3)	Zalora	Thailand	 (4)	บริษัท	 เวีย	วานิตี้	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(5)	เอสอ-ีอพัเดท	ชอ็ป	(6)	digitalintrend	
(7)	 www.GoodChoiz.com	 (8)	 Direct	 to	 shop	 by	
Homepro	(9)	แมนโคทติ้งชอร์ป	(10)	www.Shopat7.com		
	 นอกจากนี้	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเดินหน้า
ประสานหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ	 เพื่อร่วมกันจัดมหกรรม	
Thailand	Online	Mega	Sale	2014	และร่วมกันผลักดันให้
เป็นมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ประจ�าปี
ที่นักช็อปปิ้งออนไลน์ตั้งตารอ	

	 ทั้งนี้	 การจัดงาน	 Thailand	 Online	Mega	 Sale	
นอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
และผู ้บริโภคเกิดการตื่นตัวและหันมาซ้ือขายสินค้าและ
บริการทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน	 สามารถแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่าย	 ตลอดจนได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
และบริการแล้ว	 ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจ	 e-Commerce	 
ที่ด�าเนินการถูกต้องตามกฎหมายให้ได ้รับความเช่ือถือ	 
เพ่ิมช่องทางในการขายสินค้าและบริการ	 รวมท้ังสามารถ 
ลดต้นทุนธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย						
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ยกระดับส�ำนักงำนบัญชีไทยสู่มำตรฐำนสำกล

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง
คุณภาพให้ส�านักงานบัญชีท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
จัดท�าบัญชี		จ�านวน	28	ราย	ในวันศุกร์ที่	13	ธันวาคม	2556		
ณ		ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	อาคารอิมแพค	ฟอรั่ม	ศูนย์
ประชุมอิมแพค	 เมืองทองธานี	 เพื่อยกระดับส�านักงานบัญชี
ไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	 พร้อมเดินหน้า 
ผลักดันส�านักงานบัญชีกว่า	 5,200	 แห่งทั่วประเทศให้มี
มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ	 และมีความเป็นเลิศในทุกๆ	 ด้าน	
ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาด	AEC		

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีหน้าที่ก�ากับดูแล	 และ 
ส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล	 และในภาวะที่ประเทศไทย
ก�าลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 อย่างเต็มรูปแบบ 
ในปี	 2558	 	 ภารกิจเร่งด่วนที่กรมฯ	 จะต้องด�าเนินการ	 คือ	 
ยกระดับส�านักงานบัญชีไทยสู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	 
ซ่ึงส�านักงานบัญชีที่ได้การรับรองจากกรมฯ	 ต้องผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินเข้มข้นจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันรับรอง
มาตรฐาน	 ISO	 หรือหน่วยตรวจประเมินอิสระที่กรมฯ 
ให้ความเห็นชอบ	 ดังนั้นส�านักงานบัญชีจะสามารถน�าระบบ
คุณภาพมาใช้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ช ่วยให ้ข ้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของ	 
ภาคธุรกิจในประเทศมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ใช ้งบการเงินทุกประเภท	 ปัจจุบัน 
มีส�านักงานบัญชีคุณภาพท่ีได้รับหนังสือรับรองแล้ว	 82	 แห่ง	
โดยจ�าแนกเป็นส่วนกลาง	43	แห่ง	ส่วนภูมิภาค	39	แห่ง	ทั้งนี้	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได ้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก ่
ส�านักงานบัญชีคุณภาพ	กล่าวคือ	หัวหน้าส�านักงานบัญชีหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของส�านักงานบัญชีคุณภาพ	 
ที่ เป ็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนกับ 
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สภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถเป็นบุคคลท่ีผู ้ขอจดทะเบียน 
ห้างหุ ้นส่วนและบริษัทจ�ากัด	 จะลงลายมือชื่อต่อหน้าได	้
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป			โดยคาดว่าส�านักงาน
บัญชีที่มีอยู่ทั่วประเทศจะทยอยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

	 การจัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพส�านักงาน
บัญชีในวันนี้	 	 เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นที่รู ้ จักแก่สาธารณชน	 
เป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและ
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าเสรีได้อย่างมั่นคงและคาดหวัง
ให้ส�านักงานบัญชีไทยรายอื่นๆ	 น�าไปเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อไป		ประกอบกับในวันนี้กรมฯ	ได้จัดอบรมหลักสูตร	
“AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางและ
บทบาทนักบัญชีไทย”	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
โอกาสและผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย	
รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน	 อีกท้ังยังเป็นการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	แนวคิด	ประสบการณ์ในการพัฒนา
คุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย	 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วม	
592	 ราย	 	 โดยคาดหวังว่าหลังจากผ่านการอบรมแล้ว 
ผู ้ เข ้ารับการอบรมจะน�าเอาความรู ้ ท่ีได ้ไปปรับใช ้เ พ่ือ 
เตรียมความพร้อมท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ	 รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 
Community	:	AEC)	ในปี	2558	ที่จะถึงนี้	



08
ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนในภูมิภำค

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ	 และประชาชน	 โดยมี
หน่วยให้บริการทั้งสิ้น	 86	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 ส่วนกลางที่
สนามบินน�้ า 	 ส� านั ก งาน พัฒนา ธุ ร กิจการค ้ า ใน เขต
กรุงเทพมหานคร	 6	 สาขา	 ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดท่ัวประเทศ	 และสาขาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก	 
4	 แห่ง	 คือ	 แม่สอด	 เมืองพัทยา	 	 หัวหิน	 และเกาะสมุย		 
โดยมีนโยบายในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคธุรกิจและผู ้ ใช ้บริการภายใต ้ค ่านิยม	 
“ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ”	 ทั้งนี้แนวปฏิบัติของ 
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ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการ
ให้บริการแบบมืออาชีพ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มุ ่งให้บุคลากร 
มีจิตส�านึกในการให้บริการ	 บริการด้วยความเต็มใจ	 ยิ้มแย้ม
แจ่มใส	สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

	 นางสาวผ่องพรรณ	 	 เจียรวิริยะพันธ์	 มีความต้ังใจ 
จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วน
ภมิูภาคทัว่ประเทศเพ่ือพบปะและมอบนโยบายการด�าเนนิงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่	 โดยได้ลงพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 เมืองพัทยา	
ฉะเชิงเทรา	กระบี่	ตรัง	ประจวบคีรีขันธ์	และหัวหิน		พร้อมได้
มอบแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ		รู้จักหน้าที่ของตนเอง	ให้การบริการอย่าง
เสมอภาค	 และคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของกรมฯ	
รวมถงึการจดัส�านกังานให้มคีวามสะอาด	เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ทันสมัย	 รู ้จักน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนและอ�านวย

ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน	 เพื่อลดภาระ
ของเจ้าหน้าที่	ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ	ให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบายและการบริการที่รวดเร็ว	 เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด		

	 นอกจากนี	้อธบิดีได้น�าทมีผู้บรหิารของกรมฯ	ลงพืน้ท่ี
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดที่ไปตรวจ
เยี่ยมด้วย	 เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ส�านักงานบัญชีคุณภาพในการ
รักษาคุณภาพการเป็นส�านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู ้ใช้
บริการ	 รวมทั้งแนะน�าให้เตรียมน�าส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 ในปี	 2558	 พร้อมท้ังแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 รับฟังข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนความต้องการใน
การพัฒนาของส�านักงานบัญชีก ่อนน�าไปสู ่การก�าหนด
แนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาร่วมกันในอนาคต		
และเป็นแนวทางในการก�าหนดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ทาง
ด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม	 ท�าให้ส�านักงาน
บัญชีเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน	 สามารถพัฒนาเป็นส�านักงาน
บัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต

	 ในโอกาสเดียวกันได้ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกต้นแบบที่
เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย 
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เพื่อให้ก�าลังใจและแนะน�าให้
รักษามาตรฐานการจัดการร้านค้าเพ่ือบริการลูกค้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

เตรียมพร้อมรับมือกำรส่งงบกำรเงินทำง e-Filing

	 ทุกปีหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี	 ผู ้ประกอบธุรกิจ 

ทุกประเภทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	 จ�านวนกว่า	 500,000	 รายทั่วประเทศ	 	 มีหน้าท่ี 

ต้องน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ภายใน 

ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 ไม่ว ่าจะเป็นบริษัทจ�ากัด	 

บริษัทมหาชนจ�ากัด	 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล	 นิติบุคคลต่างประเทศที่มาประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย	 หอการค้าและสมาคมการค้า	 รวมไปถึง 

ธุ ร กิจหลักของประเทศ	 10	 ประ เภท	 เช ่น 	 ธุ รกิ จ 

อสังหาริมทรัพย์	 ก่อสร้างอาคารท่ัวไป	 ธุรกิจประกันภัย	

บริษัทที่อยู ่ ในตลาดหลักทรัพย ์	 ธนาคารพาณิชย ์	 โดย 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน�าส่งงบการเงินได้	 	 2	 ช่องทาง	 คือ	

ทางไปรษณีย์	 และน�าส่งด้วยตนเอง	ณ	 หน่วยงานของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าทุกแห่ง	ซึ่งในแต่ละปี	กรมฯ	จะจัดสถานที่

พร ้อมเจ ้าหน้าที่ไว ้อ�านวยความสะดวกธุรกิจในการน�า 

ส่งงบการเงินของผู้ประกอบการ	 เน้นให้บริการที่รวดเร็ว	 

ลดขั้นตอน	 ลดจ�านวนงบการเงินที่ต้องน�าส่งเหลือเพียงชุด

เดียว	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด	

	 ในปี	 2557	กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ริเริ่มโครงการ

น�าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 ขึ้น 

เพื่อทดแทนการรับงบการเงินในรูปแบบเดิมที่เป็นเอกสาร	 

ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี	 
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XBRL	มาสนับสนุนการให้บริการรับงบการเงินในรูปแบบใหม่

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของประเทศ	 โดยร่วมกับ

หน่วยงานพันธมติรจดัท�ารหัสรายการทางบัญชี	 (Taxonomy)	

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 เช่ือมโยงข้อมูลงบการเงิน	 เพื่อให้

บริการ	ณ	จุดเดียว	(Single	Point)	มีระบบประมวลผลแบบ	

Real	 Time	 	 ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มช่อง

ทางการให้บริการให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ลดระยะเวลา	

และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจ	 และหน่วยงานต่างๆ	 

ที่มีหน้าที่ส่งงบการเงินตามกฎหมาย	 โดยจะทดลองปฏิบัติ

งานจริง	(Pilot		Implementation)	กับธุรกิจ	100	รายแรก	

ภายในเดือนเมษายน	 2557	 และคาดว่าจะสามารถเปิด 

ให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุก

ประเภทนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนมกราคม	

2558		

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	จึงก�าหนดจัดอบรม	“เตรียม

ความพร้อมการน�าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Filing)”	 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	 และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู ้ประกอบการในการน�าส่ง 

งบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์	 (e-Filing)	แก่กลุ่มเป้าหมาย

ในช่วง	Pilot	 Implementation	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มนิติบุคคล

ขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ	 กลุ่มที่ใช้บริการส�านักงานบัญชี

คุณภาพ	 และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์	 ออกแบบ	

และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบัญชีออกจ�าหน่าย	 (Software	

House)	โดยแบ่งรอบการอบรมออกเป็น	2	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1	

เมื่อวันที่	 12	 ธันวาคม	 2556	 โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้งานระบบ	 e-Filing	 และเทคโนโลยี	 XBRL	 รวมถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วม	 Pilot	 Implementation	

และ	ครั้งที่	2	ภายในเดือนมกราคม	2557	ซึ่งจะจัดในรูปแบบ	

Workshop	 ส�าหรับผู ้ใช้ระบบงาน	 (User)	 ได้ฝึกปฏิบัติ 

งานจริง	เช่น	การลงทะเบียน	การยืนยันตัวตน	และการอนุมัติ

การน�าส่งงบการเงิน	 รวมถึงการตอบข้อซักถามและแก้ไข

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ระบบงาน	 	 ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในการตัดสินใจและ

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

การค้าการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		
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ธุรกิจออนไลน์ : ช่องทำงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ

	 คุณทราบหรือไม่?	 -	คู่สมรส	1	 ใน	8	คู่	 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบและรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต	 -	 เครือข่าย	
Facebook	มีสมาชิกกว่า	1,000	ล้านคนทั่วโลก	เทียบได้กับ
ประเทศใหญ่อันดับ	 3	 ของโลกรองจากจีนและอินเดีย	 -	
ประชากรทั่วโลกมีการค้นหาข้อมูลผ่านทาง	 Google	 กว่า	
106	 พันล้านข้อมูลเป็นประจ�าทุกเดือน	 -	 ระยะเวลาที่สื่อ
ประเภทต่างๆ	สามารถเข้าถึงประชากร	50	ล้านคนทั่วโลก	 :	
วิทยุ	 38	 ปี	 โทรทัศน์	 13	 ปี	 อินเทอร์เน็ต	 4	 ปี	 facebook	 
2	 ปี	 ฯลฯ	 และยังมี...อีกหลายส่ิงบนโลกออนไลน์ที่คุณยัง 
ไม่ทราบและอาจคาดไม่ถึง
	 สิ่งที่เกิดข้ึน...แสดงถึงพลานุภาพของอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของ
ผูค้นท้ังในระดับปัจเจกชนและในระดับพหสุงัคม	พลงัอันยิง่ใหญ่
ของอินเทอร์เน็ตเกิดแรงกระเพื่อมขยายสู่แวดวงธุรกิจ	 ท�าให้
โลกการค้าทั้งโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว	 อินเทอร์เน็ตและ 
โซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ผู้ประกอบการ
นิยมเลือกน�ามาใช้ในการสร้างผลก�าไรแก่ธุรกิจ	 และขยาย
ฐานลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น		
	 “ธุรกิจออนไลน์”	 “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”	 หรือ	
“e-Commerce”	เป็นช่องทางการค้าทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างสงู 
และเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ	 โดยเฉพาะกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่	เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	

เป็นธุรกิจที่สร ้างการยอมรับในกลุ ่มเพื่อนได้ง ่าย	 และ 
ใครก็สามารถท�าได้	 ไม่จ�ากัดอายุ	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 
หรือสถานภาพส่วนบุคคล	 ฯลฯ	 ธุรกิจออนไลน์เริ่มเข้ามา 
แทนท่ีรูปแบบการค้าแบบเก่า	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให	้
e-Commerce	 สามารถเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจได้ทั้งระบบ	
คือ	 (1)	สามารถซื้อ-ขายได้ตลอด	24	ชั่วโมง	 (2)	ลดช่องว่าง
ทางการแข่งขัน	 ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	
(3)	 ขยายช่องทางการขาย	 และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมาก
ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(4)	ลดต้นทุนธุรกิจ	(5)	ลด
การต่อรอง	 (6)	 สะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	
(7)	 เป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขายในลักษณะ	
Win-Win
	 ธุรกิจออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนถูกที่สุด	 และ 
มีโอกาสที่จะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้ในระยะเวลา
อันสั้น	ทั้งนี้	ประเทศไทยมีอัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ	
20	 ล้านคน	 คิดเป็นร้อยละ	 30	 ของประชากรทั้งประเทศ	 
แต่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอันดับ	 1	 ของโลก	 ที่มีผู ้ใช้	
Facebook		มากที่สุด	ราว	9	ล้าน	User	ฉะนั้น	ผู้ประกอบ
การไทยจึงยังคงสามารถใช้	 e-Commerce	 ในการสร้างฐาน
ลูกค้าเพื่อท�าให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง	 
ทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจออนไลน์ของไทยจะก้าวสู่การค้า
ระดับสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
	 สิ่งส�าคัญท่ีจะผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความ
ส�าเร็จ	 คือ	 ความน่าเชื่อถือ	 และความไว้วางใจจากลูกค้า	
เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถสัมผัสสินค้าได้โดยตรง	 ไม่ได้พบเจอ
ผู ้ขาย	 และต้องช�าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ
ออนไลน์	 ท�าให้ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจแห่งความน่าเชื่อถือ	
ซึ่งถ้าธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า
มากข้ึนเท่าไร	 ธุรกิจก็มีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จได้มาก
ขึ้นเท่านั้น	ทั้งนี้	วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่เว็บไซต์
หรอืธรุกจิ	คอื	(1)	จดทะเบยีนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย	 (2)	 ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของโดเมนเนม	
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กูรูในการแนะน�าให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของสินค้าหรือ 
บริการนั้นๆ	 รวมถึงเป็นตัวกลางให้ความรู้ด้านไอทีแก่ผู้ซื้อ	
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือบริการ	 
(2)	 Community	 :	 ส่งเสริมให้เกิดสังคมชุมชนออนไลน์	 
เพื่อใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 (3)	 
Commerce	 :	 เมื่อสังคมชุมชนออนไลน์เกิดขึ้น	 ธุรกิจก็จะ
ตามมา	(4)	CRM	:	เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า	น�าเสนอสินค้าหรือ
บริการให้ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็น
ระยะๆ	 (5)	Convenience	 :	ช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ได ้ง ่ายและได ้ รับความสะดวกสบาย	 (6)	 Channel	 :	 
ช่องทางการตดิต่อทีม่คีวามสะดวก	รวดเรว็	และตดิต่อได้โดยง่าย      
	 นอกจากนี้	 ยังมีสิ่งที่ควรรู ้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน	์
เช่น	 -	 ช่วงอายุที่มีคนท�า	 e-Commerce	 มากที่สุด	 (จาก 
ทั่วโลก)	คือ	ช่วงอายุ	30-39	ปี	-	การบริการลูกค้าที่ดีที่สุด	คือ	
การท�าให้ลูกค้าสามารถบริการตัวเองให้ได้มากที่สุด	 ฉะนั้น	
การออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจสิ่งที่
เว็บไซต์อธิบายเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด	 -	 โทนสีที่เหมาะสมในการ
ออกแบบเว็บไซต์	คือ	สีฟ้า	เขียว	ขาว	-	สถิติการเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ในประเทศไทย	ช่วงเวลาสูงสุด	 :	 15.00	 -	 15.59	น.	
และช่วงเวลาต�่าสุด	:	05.00	-	05.59	น.	วันเสาร์-อาทิตย์เป็น
วันที่คนเข้าเว็บไซต์น้อยที่สุด	-	ผู้ชายซื้อสินค้าน้อย	แต่ซื้อของ
ที่มีราคาสูง	ผู้หญิงซื้อสินค้าจ�านวนมาก	แต่ส่วนใหญ่ราคาถูก	
และจ�านวนมากครั้ง		

และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง	 ไม่ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย	
แต่ให้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือบริการ	 (3)	 ออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าเชื่อถือ	 ดาวน์โหลด
ข้อมูลได้เร็ว	 (4)	 อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน	 
(5)	 แสดงข้อมูลที่เป็นจริง	 สามารถติดต่อได้ง่าย	 (6)	 อ้างอิง
ระยะเวลาตั้งแต่เปิดให้บริการ	 (7)	มีเงื่อนไขในการรับประกัน
สินค้าและการส่งคืนสินค้า	 (8)	 สินค้าที่ขายต้องมีสินค้าจริง	 
มีปริมาณเพียงพอต่อการขาย	และให้ข้อมูลสินค้าที่เป็นจริง			
	 ในขณะที่ธุรกิจออนไลน์ของไทยมีโอกาสที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็ยังคงมีปัจจัยขวางกั้นที่ท�าให้ธุรกิจ
ออนไลน์ของไทยไม่เติบโตเท่าที่ควร	 เช่น	 (1)	 อายุเฉล่ียของ
ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	 เฉล่ียที่	 21	 ป	ี 
ซ่ึงถือว่าน้อยส�าหรับการค้าขายทางออนไลน์	 (2)	 3G	 และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง	 
(3)	 ตัวกลางการช�าระเงินออนไลน์ในประเทศมีอัตราค่า
ธรรมเนียมค่อนข้างสูง	 (4)	 วัฒนธรรมการซื้อขายสินค้าและ
บริการยังคงยึดหลักการซื้อขายแบบเดิมๆ	 (สินค้าจับต้องได้
และมีหน้าร้าน)	 (5)	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตยังไม ่ชัดเจน	 
(6)	 ร้านค้าออนไลน์ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	
ท�าให้ไม่มีตัวตนที่ชัดเจน	 และไม่ได้รับความไว้วางใจและ
ความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค
	 ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจออนไลน์มีความเข้มแข็ง
และยัง่ยนื	คอื	เวบ็ไซต์ต้องมีความน่าเชือ่ถอื	ไม่หยดุนิง่อยูกั่บที่	
มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ตลอดเวลา	สนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าอย่างทันทีทันใด	 โดยส่ิงที่จะพัฒนาธุรกิจ
ออนไลน์ให้มีความยั่งยืนประกอบด้วย	6C	คือ	(1)	Content	:	
ร้านค้าต้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเชิงเนื้อหา	 และต้องเป็น

เรียบเรียงและย่อจากค�าบรรยายของคุณสรรเสริญ สมัยสุต
จากการสัมมนา 

“DOs & DON’Ts กฎและข้อห้ามในการท�าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

สร้ำงธุรกิจเข้ำสู่ระบบแฟรนไชส ์
พร้อมแข่งขันในตลำด AEC

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้ให้ความส�าคัญในการ 
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีองค์ความรู้จนสามารถ 
ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์มาอย่าง
ต่อเนื่อง	 	 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง
แข่งขันได้ในระดับสากล	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 
เข ้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า	 บริการ	 การค้าและ 
การลงทุน	
	 ธุรกิจแฟรนไชส์	 เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและ 
อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	 (AFAS	 :	
Asean	Frameworks	Agreement	on	Services)	ในสาขา
บริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 และสามารถช่วยให้ 
ผู้ประกอบการพัฒนาและขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว	 โดยลด
ข้อจ�ากัดเรื่องของเงินทุน	และระยะเวลาซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการลงทุนส�าหรับผู ้ที่ต ้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง	 

แต่ขาดประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจและการตลาด		
เนื่องจากผู้ขายแฟรนไชส์จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิค	 (Know	
How)	 ให้แก่ผู้ที่ซ้ือแฟรนไชส์ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 บนพื้นฐานของ
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
	 กรมพฒันาธรุกจิการค้า	 มกีารส่งเสรมิธรุกจิแฟรนไชส์	
โดยการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มาต้ังแต่ปี	 2544		
โดยในระยะแรกจะรู้จักกันในนามของการอบรมหลักสูตร	
Franchise	 B2B	 และมีการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง		 
รวมท้ังมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและวิธีด�าเนินการเพื่อ
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม	
และสอดคล้องสถานการณ์ของธุรกิจมาโดยตลอด	 ในปี	 
2557	 นี้	 เป็นการด�าเนินกิจกรรมสร้างธุรกิจเข้าสู ่ระบบ 
แฟรนไชส์	รุ่นที่	16	จะด�าเนินการระหว่างวันที่	18	ธันวาคม	
2556	 -	 23	 พฤษภาคม	 2557	 รวม	 34	 วัน	 ระยะเวลา	 
204	 ชั่วโมง	 ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมครั้งนี้	 ได้มีการปรับปรุง

•	 นางสาวรัตนา		เธียรวิศิษฎ์สกุล
	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
	 พัฒนาธุรกิจ

•	 นายสิทธิชัย		ทรงอธิกมาศ
	 อาจารย์พิเศษในภาควิชา	
	 Franchise	Management	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 ผศ.ดร.สมชาย		รัตนชื่อสกุล
	 กรรมการผู้จัดการ	
	 บรษัิท	อลงกรณ์กฎหมายธรุกจิ	จ�ากดั

•	 นายเศรษฐพงษ์		ผดุงพิสุทธ์
	 กรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	จีโนซีส	จ�ากัด

•	 นายสวาสดิ์		มิตรอารี
			นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนส์
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โครงสร้างของหลกัสตูร	และวิธีการให้เหมาะสมย่ิงขึน้	โดยกรมฯ 
ได ้ระดมความคิดเห็นจากผู ้ที่ เ ก่ียวข ้อง	 ประกอบด้วย	 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์	 สมาคมแฟรนไชส์และ
ไลเซนส์	 ผู้ประกอบธุกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรม	 เพ่ือให้ได้
เ น้ือหาและหลักสูตรอบรมท่ีตรงกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจมากที่สุด
	 การด�าเนินการสร้างธุรกิจเข้าสู ่ระบบแฟรนไชส์ 
ในครั้ง น้ี	 เป ็นการอบรมความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ 
แฟรนไชส ์และอบรมเชิงปฏิ บัติการ	 พร ้อมทั้ งการให ้ 
ค�าปรึกษา	 เพื่อสร้างความพร้อมของธุรกิจก่อนเข้าสู่ระบบ 
แฟรนไชส์	 (หลักสูตร	 Franchise	 B2B	 Program)	 รวมถึง 
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการคุณภาพตัวอย่าง	 
เพื่อกระตุ ้นให้ธุรกิจเล็งเห็นประโยชน์และความส�าคัญ 
ของการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
มาตรฐานคุณภาพ	 โดยผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างคู่มือ
ปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์	 (Franchise	 Operation	 
Manual)	และจดัท�าแผนธรุกจิเชงิกลยทุธ์ในระบบแฟรนไชส์ได้	
โดยแบ่งโครงสร้างหลักสูตรเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับพื้นฐาน	
และระดับเชิงลึก		และแบ่งเนื้อหาออกเป็น	3	ส่วน	คือ	การให้
ความรู้เชิงวิชาการ	กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)		และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	
(How-to)	โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้	ดังนี้
	 กลุ่มระดับพื้นฐาน	 ได้แก่	 ผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์
	 กลุ่มระดับเชิงลึก	 ได้แก่	 ผู้ที่ผ่านการพัฒนาในระดับ
พื้นฐาน	 หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์มาแล้วมากกว่า	3	ปี	(รุ่นที่	1	–	12)	

	 ซ่ึงทุกธุรกิจที่ผ่านการอบรมคร้ังนี้จะต้องมีการจัดท�า
คู ่มือของธุรกิจและมีแผนธุรกิจของตนเองและต้องมีการ 
น�าเสนอแผนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
น�าความรู ้ที่ได้รับไปใช้ปรับในการด�าเนินธุรกิจของตนเอง 
ได้จริง	 นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีการด�าเนินการ
ในอีก	2	ภารกิจส�าคัญ	คือ			
	 (1)	 การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู ่เกณฑ์มาตรฐาน		
เป็นการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่ง
ขึ้นโดยมีการด�าเนินการ	ดังนี้
	 •	 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์
	 •	 ประเมิน	 วิเคราะห์	 และวางแผนการพัฒนาธุรกิจ 
ในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ในระบบแฟรนไชส์	เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
	 •	 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกและแนะน�าเชิงปฏิบัติการ 
ในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์หรือยกระดับธุรกิจสู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ที่สูงขึ้น	ณ	สถานประกอบการ			
	 (2)	 การพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 
สู่สากล		เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก
และเชิงปฏิบัติการในด้านการตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ	 เพื่อให้
ผู ้ประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์มีการรวมกลุ่มและเกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 สร้างเครือข่ายธุรกิจกับ 
นักลงทุนหรือเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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เสริมสร้ำงควำมรู้ภำษีมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้ประกอบกำร

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาภาคธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
รายย่อยให้มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของตนอย่างเป็นระบบ	มีศักยภาพและเข้มแข็งพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขัน
ในตลาดสากล	แต่จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	การแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรง	และหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น	 โดยเฉพาะในตลาด	 AEC	 ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจควรเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่รวดรวด	ชัดเจน	 และเป็น 
รูปธรรม	 จึงเน้นการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด	ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 สามารถปรับตัวรองรับ
ระบบการค้าแบบใหม่ๆ	และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	ฉบับที่	194	195	196	และ197	ซึ่งก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและจัดท�าใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา	86/4	จนถึง	86/10	แห่งประมวล

นางสาวสัจจาภรณ์	ขนิษฐบุตร
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รัษฎากร	 มีหน้าที่ต ้องเพิ่มเติมข้อความในใบก�ากับภาษ	ี 
ใบเพิ่มหนี้	ใบลดหนี้	รวมทั้งในรายงานภาษีขาย	และรายงาน
ภาษีซื้อ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	
	 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ	สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับผู ้ประกอบธุรกิจไทยรองรับการเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็ง
เห็นความส�าคัญในการเสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	 จึงได้จัดอบรม	“เสริมสร้างความรู้
ภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่”	 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและสมาชิก
ของสมาคมการค้าที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2556	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	ชั้น	6	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เพื่อมุ่งเสริมสร้าง
ความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี
มูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับท่ี	 194	 195	
196	และ197		โดยจดัอบรมให้ความรูใ้น	2	หวัข้อ	ประกอบด้วย
	 -	 แนวทางการปฏิบัติของผู ้ประกอบธุรกิจ	 ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 ฉบับที่	194	195	196	และ197		โดยได้รับเกียรติจาก
นางสาวสัจจาภรณ์	 ขนิษฐบุตร	 ผู้อ�านวยการส่วนกฎหมาย	
ส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	 	 กรมสรรพากร	 มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้

	 -	 วางแผนภาษีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ	 โดยมี
นายหิรัญวงศ์	ส�าเร็จพร	กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาด้านบัญชี
และภาษีอากร	 บริษัท	 พี.แอล.เอ.บิสซิเนส	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น
ส�านักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร	 และส�านักงานบัญชี
รับรองคุณภาพ	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มาเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้	
	 การจัดอบรมดังกล่าวมีผู ้ เข ้ารับการอบรมกว่า	 
200	 ราย	 ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจและสมาชิกของสมาคม 
การค้าท่ีอยู ่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
ซ่ึงภายหลังการอบรม	 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่	 และแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร	 และ
เสนอให้กรมฯ	จดัอบรมให้ความรู้ในด้านอืน่ๆ	อกีอย่างต่อเนือ่ง

นายหิรัญวงศ์	ส�าเร็จพร
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พัฒนำทีมงำน Smart DBD ก้ำวสู่ AEC อย่ำงยั่งยืน

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	มีภารกิจหลักส�าคัญ	3	ด้าน	
ประกอบด้วย	การบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	การส่ง
เสริมพัฒนาธุรกิจ	 และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	 โดยมี
บุคลากรเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ	 
ของกรมฯ	ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง		ซึ่งได้มุ่งเน้น
ให้เจ ้าหน้าที่ทุกระดับท�างานเป็นทีม	 ปฏิบัติงานอย่าง 
มืออาชีพ	 พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้	 ความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบและงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ	 กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรค	 และมีไหวพริบรู้จัก
แก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด	มีจิตส�านึกรับผิดชอบในงานที่
ปฏิบัติร่วมกัน

	 ปัจจุบัน	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า	 1,300	 คน	 เพื่อให้
กรมฯ	บรรลุเป้าหมายตามภารกิจทั้ง	3	ด้าน	จ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถ
ในงานที่รับผิดชอบของแต่ละคน	 	 กรมฯ	 จึงได้จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนาทีมงาน Smart  DBD ก้าวสู่ 
AEC อย่างยั่งยืน”	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารได้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายการท�างาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับและทุกภูมิภาคโดยตรง	เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก�าลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร	 มุ่งหวัง 
ให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการท�างานเป็นทีม	 สามารถท�างาน 
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนก่อให้ความ
สามัคคีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีมาตรฐาน	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมท้ังได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 เพื่อน�ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน	 ให้บรรลุเป้า
หมายของกรมฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด	 อันจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ระดับแนวหน้าของภาคราชการไทยได้อย่างสง่างาม	ก่อนเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	AEC	ในปี	2558

	 ทั้งนี้	 กรมได้ก�าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ	“พัฒนาทีมงาน	SMART	DBD	ก้าวสู่	AEC	อย่างยั่งยืน”	
จ�านวน	4	ครั้ง
 ครั้งท่ี 1 ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง วันที่	 14	 
–	15	ธันวาคม	2556	ณ	โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด	และโรงแรม
บ้านกลางอ่าว	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ครั้งที่ 2 ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน	วันที่	21	
–	 22	 ธันวาคม	 2556	ณ	 โรงแรมอมรินทร์	 ลากูน	 จังหวัด
พิษณุโลก
 ครัง้ที ่3 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคตะวันออก 
วันท่ี	 22	 –	 23	 กุมภาพันธ์	 2557	 ณ	 โรงแรมโรแมนติค	 
รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดนครราชสีมา	
 ครั้งที่ 4 ส่วนกลาง	เดือนสิงหาคม	2556
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ข้อมูลธุรกิจ ปี 2556
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนราย (แกนซาย) มูลคาทุนจดทะเบียน (แกนขวา)
ราย ลานบาท

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศในรอบปี	 2556	 ประกอบด้วย	
นิติบุคคลจัดตั้งใหม่	 นิติบุคคลที่ยังด�าเนินกิจการอยู่	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 สถาบันการค้า	 ได้แก่	 สมาคมการค้า	
และหอการค้า	รวมทั้งการให้บริการข้อมูลธุรกิจ	ได้แก่	การออกหนังสือรับรอง	รับรองส�าเนาเอกสารทางทะเบียน	สรุปได้	ดังนี้

 1. การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ปี 2556

 	 การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่	 มีจ�านวนสูงสุด	 8,184	 ราย	 คือ	 เดือนมกราคม	 2556	 และจ�านวนน้อยที่สุด		 
2,906	ราย	คือ	เดือนธันวาคม	2556	และเมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียน	มีมูลค่าสูงสุด	72,938	ล้านบาท	คือ	เดือนเมษายน	2556	
และมูลค่าต�่าสุด	18,330	ล้านบาท	คือ	เดือนกันยายน	2556

 2. เปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ปี 2555 – 2556

  การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	ในปี	2556	มีจ�านวน	67,302	ราย	เพิ่มขึ้น	3,457	ราย	คิดเป็นร้อยละ	5	 
ของจ�านวนนิติบุคคลจัดตั้งทั้งหมด	และมูลค่าทุนจดทะเบียน	378,792	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	40,811	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	12	
ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	2555)

	 ประเภทธุรกิจ	ที่มีจ�านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด	5	อันดับแรก	ในปี	2556	เป็นกลุ่มประเภทธุรกิจที่มีความ
ใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา	 ได้แก่	 ก่อสร้างอาคารทั่วไป	 บริการนันทนาการ	 อสังหาริมทรัพย์	 บริการด้านวิทยุและโทรทัศน	์ 
และขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

กทม. 39%
ภูมิภำค 61%

กทม. 65%
ภูมิภำค 35%

+5%

+12%

ปี 2555

63,845

ปี 2556

67,302

ปี 2556

378,792

ปี 2555

337,981

+3,457

+40,811

=

=

(จ�ำนวน : รำย)

(ทุน : ล้ำนบำท)
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6,219 รำย

5,766 รำย

3,644 รำย

2,160 รำย

1,953 รำย

9%

11%

5%

2%

3% 

5,446 รำย

7,136 รำย

3,289 รำย

1,502 รำย

1,865 รำย

9%

9%

5%

3%

3%

ก่อสร้ำงอำคำรทั่วไป 

บริกำรนันทนำกำร

อสังหำริมทรัพย์

บริกำรด้ำนวิทยุและโทรทัศน์

ขำยส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้

2556 2555

 นับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
เมื่อปี	พ.ศ.	2455	ถึงปี	พ.ศ.	2556	มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้ง	 จ�านวน	 1,177,778	 ราย	 ประกอบด้วย	 นิติบุคคลที่
ด�าเนินกิจการอยู่	 559,713	 ราย	 นิติบุคคลไม่ด�าเนินกิจการ	
80,090	ราย	และเป็นนิติบุคคลสิ้นสภาพ	537,975	ราย

 3. ภาพรวมของนิติบุคคลทั่วประเทศ (พ.ศ. 2455 - 2556)

	 พื้นที่ที่ตั้งของนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการอยู่	 ประกอบ
ด้วย	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	245,978	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
44	ของจ�านวนนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการอยู่ทั้งหมด	และส่วน
ภูมิภาค	จ�านวน	313,735	ราย	คิดเป็นร้อยละ	56	ของจ�านวน
นิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการอยู่ทั้งหมด

 ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการอยู ่
สูงสุด	ได้แก่	กลุ่มพาณิชยกรรม	จ�านวน	168,188	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	 30	 ของจ�านวนนิติบุคคลท่ีด�าเนินกิจการอยู่ท้ังหมด	
รองลงมา	 ได้แก่	 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์	 กลุ่มบริการ	 กลุ่ม
อุตสาหกรรม	กลุ่มก่อสร้าง	และกลุ่มเกษตรกรรม	ตามล�าดับ

47%
ดำเนินกิจการ
559,713 ราย

7%
ไมดำเนินกิจการ
80,090 ราย

46%
สิ้นสภาพ
537,975 ราย

 จัดตั้ง ด�ำเนินกิจกำรอยู่

กรุงเทพฯ 50%  44%
	 592,683	ราย			 245,978	ราย

ภูมิภำค 50%  56%
	 585,095	ราย	 313,735	ราย

รวม  100% 100%
 1,177,778	ราย	 559,713	ราย

19%
กลุมอสังหาริมทรัพย
107,361 ราย

30%
กลุมพาณิชยกรรม
168,188 ราย

13%
กลุมอุตสาหกรรม
71,631 ราย

18%
กลุมบริหาร
103,351 ราย

12%
กลุมกอสราง
64,816 ราย

7%
อื่นๆ
41,118 ราย

1%
กลุมเกษตรกรรม
3,446 ราย
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

 การให้บริการขอหนังสือรับรองทางอินเทอร์เน็ต 
หรือ e-Service ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกรับเอกสารได้ 
3 ช่องทาง ดังนี้
	 •	รับเอกสารด้วยตนเอง	(Walk	In)
	 •	รับเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	(EMS)
	 •	รับเอกสารโดยจัดส่งถึงที่อยู่ของผู้รับบริการ	
	 		(Delivery)

	 ในการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 โดยการให้บริการขอหนังสือรับรอง 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	หรือ	 e-Service	พบว่า	 จ�านวนผู้ใช้บริการในปี	 2556	มีจ�านวนการจัดส่งเอกสาร	 EMS	สูงสุด	คิดเป็น	
49%	หรือ	84,955	ราย	รองลงมาได้แก่	Walk	In	และ	Delivery	คิดเป็น	39%	และ	12%	ตามล�าดับ

39%
Walk In
67,076 ราย 100%

รวม
173,135 ราย

12%
Delivery

21,104 ราย

49%
EMS
84,955 ราย

สัดสวนการใหบริการตามชองทางการจัดสงเอกสาร ป 2556

 4. การให้บริการข้อมูลธุรกิจทั่วประเทศ ปี 2556

 การให้บริการข้อมูลธุรกิจในภาพรวม ปี 2556
	 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	 มีบริการหนังสือรับรอง	
รับรองส�าเนาเอกสาร	 และถ ่ายเอกสารของนิติ บุคคล	 
ซึ่งเอกสารที่ให้บริการ	 ได้แก่	 ทะเบียนนิติบุคคล	 งบการเงิน
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	โดยสรุปได้	ดังนี้

	 การให้บรกิารข้อมลูธรุกจิท่ัวประเทศในปี	 2556	 ส่วนใหญ่เป็นการให้บรกิารรบัรองส�าเนาเอกสารของนติบิคุคล	 คดิเป็น	
62%	และเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนการให้บริการข้อมูลธุรกิจทั่วประเทศ	ปี	2556	กับ	2555	พบว่า	การให้บริการข้อมูลธุรกิจ 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	ตั้งแต่	เดือนมกราคม	ถึงเดือนธันวาคม

32%
หนังสือรับรอง
1,352,327 ฉบับ

62%
รับรองสำเนา
2,660,029 ราย

6%
ตรวจคน
276,792 ราย

จำนวนการใหบริการขอมูลธุรกิจทั่วประเทศ ป 2556

100%
รวม
4,289,148
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0

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

ป 2555 ป 2556

เปรียบเทียบจ�ำนวนกำรให้บริกำรข้อมูลธุรกิจทั่วประเทศระหว่ำงปี 2556 กับ 2555
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 การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร 
 • การให้บริการแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 เริ่มให้บริการเมื่อวันที่	 20	 มกราคม	 2555	 ให้บริการหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 บริษัทจ�ากัด	 
และบริษัทมหาชนจ�ากัด	โดยมีธนาคารที่ให้บริการจ�านวน	4	ธนาคาร	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารออมสิน	
และธนาคารกสิกรไทย
 ระยะที่ 2 เริ่มให้บริการเมื่อวันที่	16	มกราคม	2556	ได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติม	คือ
	 (1)	 รับรองส�าเนาเอกสารทางทะเบียน	 งบการเงิน	 และบัญชีรายชื่อของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 บริษัทจ�ากัด	 บริษัท
จ�ากัดมหาชน
	 (2)	หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
	 (3)	รับรองส�าเนาเอกสารทางทะเบียน	และงบการเงินการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
	 (4)	รับรองส�าเนาเอกสารทางทะเบียน	งบการเงิน	ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า
	 โดยมีธนาคารและสาขาธนาคารที่ให้บริการ	รวม	6	ธนาคาร	จ�านวน	3,866	สาขา	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	(237	สาขา)	
ธนาคารกรุงไทย	(1,147	สาขา)	ธนาคารออมสิน	(994	สาขา)	ธนาคารกสิกรไทย	(863	สาขา)	ธนาคารไทยพาณิชย์	(1	สาขา)	
และธนาคารธนชาต	(624	สาขา)

กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
	 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภท	 
และบางประเภทจะประกอบธุรกิจได้ต่อเมือ่ได้รบัใบอนญุาตหรือได้รับหนงัสือรับรองแล้วแต่กรณ	ี โดยประเภทธรุกจิทีก่�าหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	แบ่งเป็น	3	บัญชี	ดังนี้
	 1.	บัญชีที่หนึ่ง	ธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
	 2.	 บัญชีที่สอง	 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	 จารีต
ประเพณี	 หัตถกรรมพื้นบ้าน	 หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
	 3.	 บัญชีที่สาม	 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว	 คนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
	 ส�าหรับการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 บางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต	คือ
	 •	 คนต่างด้าวท่ีประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาหรือความร่วมมือทางธุรกิจตามความตกลงเขตการค้าเสรีสามารถขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามเงื่อนไขในสัญญาหรือความตกลงได้
	 •	 คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน	 สามารถขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบัญชีสอง
และบัญชีสามได้
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หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร



24
ต้นสำยปลำยทำงธุรกิจ   กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตั้งแต่	 3	 มีนาคม	2543	 –	 31	 ธันวาคม	2556	มีจ�านวนทั้งสิ้น	 3,625	 ราย	
จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ	พบว่า	ธุรกิจบริการ	ได้แก่	บริการให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม	บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	
บริการให้เช่า	ให้เช่าซื้อ	ให้เช่าแบบลิสซิ่ง	ฯลฯ	มีจ�านวนมากสุด	1,534	ราย	คิดเป็นร้อยละ	42	และหากพิจารณาตามประเทศ
ที่ลงทุน	พบว่าประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด	คือ	ประเทศญี่ปุน	1,398	ราย	คิดเป็นร้อยละ	38	โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ
 บริกำร 1,534 รำย 42.32%

 ส�ำนักงำนผู้แทน / ส�ำนักงำนภูมิภำค 1,173 รำย 32.36%

 ก่อสร้ำง / บรกิำรทำงวศิวกรรม / เปนทีป่รกึษำโครงกำรให้แก่ภำครฐั 512 รำย  14.12%

 นำยหน้ำหรือตัวแทน / ค้ำปลีก / ค้ำส่ง 260 รำย 7.17%

 บริกำรทำงบัญชี / กฎหมำย 133 รำย 3.67%

 ธุรกิจอื่น เช่น กำรขำยทอดตลำด โฆษณำ โรงแรม  13 รำย 0.36%

 รวม 3,625 รำย 100%

จ�ำแนกตำมประเทศที่เข้ำมำลงทุน

38% 
ญี่ปุน 
1,398 รำย

14%
สิงคโปร์ 
516 รำย

5% 
เยอรมนี 
191 รำย

5% 
ฮ่องกง 
184 รำย

4% 
เนเธอร์แลนด์ 
154 รำย

3% 
สหรำชอำณำจักร 
117 รำย

4 % 
ฝรั่งเศส 
127 รำย

3 % 
สำธำรณรัฐเกำหลี 
118 รำย

3 % 
สหรัฐอเมริกำ 
102 รำย

2 %
สวิตเซอร์แลนด์ 
76 รำย

18 % 
อื่น ๆ  
642 รำย

 มูลค่าการลงทุน
	 มูลค่าการลงทุนที่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	
ในปี	2555	และ	2556	มีรายละเอียดตามแผนภูมิ	ดังนี้
เปรียบเทียบมูลค่ำกำรลงทุนกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
2555 192  874  547 1,641 760  377 737 1,445 4,188 1,983 1,970 1,650
2556 239 1,742 1,659 5,091 198 1,605 986 2,073  377 1,629 2,227 1,112

 จากแผนภูมิข้างต้น	พบว่า	มูลค่าการลงทุนที่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ของปี	 2555	 เดือนกันยายนมีมูลค่าการลงทุน	 4,188	 ล้านบาท	 ซึ่งสูงสุดในรอบปี	 เนื่องจากมีการ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน	(ให้สินเชื่อส่วนบุคคล)	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	ส�าหรับในปี	2556		เดือน
เมษายนมีมูลค่าการลงทุน	 5,091	 ล้านบาท	 ซึ่งสูงสุดในรอบปี	 เนื่องจากมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัท
ในเครือ	(รับค�้าประกันหนี้)	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
 การออกหนังสือรับรอง
	 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ตั้งแต่	3	มีนาคม	2543	–	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวนทั้งสิ้น	
3,426	ราย	จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ	พบว่าธุรกิจบริการ	ได้แก่	 ให้เช่าทรัพย์สิน	รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	บริการ
ติดตั้ง	ทดสอบ	บ�ารุงรักษาและซ่อมแซมสินค้าเฉพาะยี่ห้อ	ฯลฯ	มีจ�านวนสูงสุด	1,740	ราย	คิดเป็นร้อยละ	51	และเมื่อพิจารณา
ตามประเภทหนังสือรับรอง	 พบว่าการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	มีจ�านวนมากที่สุด	2,120	ราย		คิดเป็นร้อยละ	62	มีรายละเอียด	ดังนี้

จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ
 บริกำร 1,740 รำย  51%

 ค้ำปลีก / ค้ำส่ง  889 รำย 26%

 ก่อสร้ำง / บริกำรทำงวิศวกรรม  370 รำย 11%

 นำยหน้ำหรือตัวแทน 149 รำย 3%

 บริกำรทำงบัญชี / กฎหมำย  53 รำย 2%

 ธุรกิจอื่น เช่น โฆษณำ โรงแรม ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม  225 รำย 7%

 รวม  3,426 รำย 100%

จ�ำแนกตำมประเภทหนังสือรับรอง
 ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI และกำรนิคมฯ 2,120 รำย 61.88%

 ได้รับสิทธิตำมสนธิสัญญำไทย – อเมริกัน 1,304 รำย 38.06%

 ได้รับสิทธิตำมควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย – ออสเตรเลีย 1 รำย 0.03%

 ได้รับสิทธิตำมควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุน 1 รำย 0.03%

 รวม 3,426 รำย  100%
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สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ ที่คงอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
 สมาคมการค้ามีบทบาทส�าคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง	 และก้าวหน้า	
ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล	 จัดตั้งโดยมีผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 ขอจด
ทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เพื่อเป็นศูนย์รวมและมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	2,971	สมาคม	ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	942	สมาคม	และ
ส่วนภูมิภาค	จ�านวน	2,029	สมาคม

32%
กรุงเทพมหำนคร
942 รำย

สมำคมกำรค้ำแบ่งตำมประเภทธุรกิจที่เปนสมำชิก
 ค้ำสลำก 2,039 รำย  69 %

 กำรค้ำและอุตสำหกรรม 284 รำย 9 %

 แปรรูปสินค้ำเกษตร 260 รำย  9 %

 ธุรกิจบริกำร  183 รำย 6 %

 อุตสำหกรรมอำหำรและประมง  69 รำย  2 %

 บันเทิงและกำรสื่อสำร  40 รำย  1 %

 แฟชั่นและอัญมณี  31 รำย 1 %

 ก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ 29 รำย  1 %

 กำรเงินและกำรลงทุน  22 รำย  1 %

 ยำและเวชภัณฑ์  14 รำย  1 %

 รวม  2,971 รำย 100 %

สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 1 รำย 1%

หอกำรค้ำจังหวัด  76 รำย 69%

หอกำรค้ำไทย (หอกำรค้ำประจ�ำกรุงเทพ) 1 รำย 1%

หอกำรค้ำต่ำงประเทศ 33 รำย 29%

รวม  111 รำย 100%

1) สหรัฐอเมริกำ 2) แคนำดำ

จ�ำนวนสมำคมกำรค้ำจ�ำแนกตำมพื้นที่

8%
เหนือ 
232 รำย

45%
กลำง
1,336 รำย

2%
ใต้
73 รำย

9%
ตะวันออกเฉียงเหนือ
279 รำย

4%
ตะวันออก
109 รำย

หอกำรค้ำจ�ำแนกตำมประเภท

หอกำรค้ำต่ำงประเทศ จ�ำแนกตำมประเทศ
1) ฝรั่งเศส 2) อังกฤษ 3) เยอรมนี 4) อิตำลี 5) สวีเดน 
6) เนเธอรแลนด 7) ฟนแลนด 8) เดนมำรก 9) นอรเวย
10) สวิตเซอรแลนด 11) ไอรแลนด 12) เบลเยี่ยม
13) รัสเซีย 14) มำซิโดเนีย 15) เอสโตเนีย

1) ญี่ปุน 2) จีน 3) เกำหลี 4) อินเดีย 5) อิสรำเอล 
6) สิงคโปร 7) เนปำล 8) มำเลเซีย 9) ศรีลังกำ 
10) ปำกีสถำน 11) อินโดนีเซีย

1) ไนจีเรีย 2) อำฟริกำใต้ 3) กำนำ

1) ออสเตรเลีย 2) นิวซีแลนด

ทวีปยุโรป
15 รำย 47%
ทวีปเอเชีย 
11 รำย

ทวีปแอฟริกำ 
3 รำย 

ทวีปออสเตรเลีย 
2 รำย

ทวีปอเมริกำ
2 รำย

รวม 
33 รำย

31%

10%

6%

6%

100%

100%
รวม
2,971 รำย
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ต้นสำยปลำยทำงธุรกิจ   กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ภำพกิจกรรม
นายนิวัฒน์ธ�ารง  บุญทรงไพศาล	 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์	 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5	ธันวาคม	2556
ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	ทีวี	(ช่อง	9	อ.ส.ม.ท.)
เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2556

นายยรรยง  พวงราช	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์	 เข้าร่วม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์	
ณ	 วัดพรหมนิวาสวรวิหาร	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่	1	พฤศจิกายน	2556

นางศรีรัตน ์   รัษฐปานะ	 ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
เป็นประธานในพธีิถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการทีดี่
และพลงัของแผ่นดนิ	 เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวาคม	 2556	 พร้อมด้วย
ผู ้บริหารข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงพาณิชย์	
เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้อง	30410	ชั้น	4	ส�านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์	เมื่อวันอังคารที่	3	ธันวาคม	2556

นางศรีรัตน ์   รัษฐปานะ	 ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์	 เข้าร่วม
พระพิธธีรรมสวดพระอภธิรรมพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร
สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 เพื่อถวาย
อภิสัมมานสักการะ	ณ	 ต�าหนักเพ็ชร	 วัดบวรนิเวศวิหาร	
เมื่อวันพุธที่	27	พฤศจิกายน	2556
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นายณฐัวฒุ ิใสยเกือ้ รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณชิย 
แถลงขาวขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนพฤศจิกายน 
2556 ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมือ่วนัจนัทรท่ี 16 ธนัวาคม 2556

นางสาวผองพรรณ เจยีรวริยิะพันธ อธบิดีกรมพฒันาธุรกจิการคา 
ใหสมัภาษณออกอากาศสดในรายการเครอืขายบางนา ประเดน็ 
“บทบาทกรมพฒันาธรุกจิการคา กบัการพฒันาผูประกอบการ
ไทยในยุค AEC” ณ สถานีโทรทัศน  คม ชัด ลึก ทีว ี 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556

นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานการประชุม 
“กิจกรรมเชื่อมโยงเครือขาย Biz Club เพชรบุรีและ
สวนกลาง” พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกสมาชิก 
Biz Club ณ หองมวงเทพรตัน ชัน้ 7 กรมพฒันาธรุกจิการคา 
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

นายวิชัย  โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปน
ตัวแทนกรม เขารับโลรางวัลจากนายพงศเทพ เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหง
ชาติ ประจําป พ.ศ.2556 จากสํานักงาน ก.พ.ร. รางวัล
ประเภทการพัฒนาการบริการที่ เป นเลิศ ระดับดีเด น 
ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบจองช่ือนิ ติบุคคลทาง
อินเทอร เน็ต”ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร 
ที่ 13 ธันวาคม 2556
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