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 ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม 

 กฎหมาย/ระเบียบที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 

Presenter
Presentation Notes
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ปจจัยการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 

ธุรกิจ 
องคความรู/

นวัตกรรม 

สถาบนัการเงนิ 

ภาครฐั 

สภาอุตสาหกรรม 

/หอการคา/สมาคม 

ผูเชี่ยวชาญ 

/ผูประกอบธุรกิจ 

ที่มีประสบการณ 

สถาบันการศึกษา 

/นักวิชาการ 



บทบาทและภารกิจหลัก 3 ดาน 

ดานบริการจดทะเบียนธุรกิจและขอมูลธุรกิจ 

ดานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ 

ดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 
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1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท 

2. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 

3. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

5. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

7. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

8. พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 

9. พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509 

10. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558  New !!! 
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ภารกิจดานบริการจดทะเบียนธุรกิจและขอมูลธุรกิจ 
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 พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท 

 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 พ.ร.บ. สมาคมการคา พ.ศ. 2509 

 พ.ร.บ. หอการคา พ.ศ. 2509 

 พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

 พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

  ดานจดทะเบียนธรุกิจ 

  ดานขอมูลธุรกิจ 
 บริการออกหนังสือรับรองผานทางธนาคาร (e-Certificate) 

 บริการหนังสือรับรอง/สําเนาเอกสารผานทางอินเตอรเน็ต (e-Service) 

 รับงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 

 บริการหนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

 คลังขอมลูธุรกิจ 

 เช่ือมโยงขอมูลธุรกิจ 

 



ภารกิจดานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ 

7 

 สงเสริมธุรกิจบริการ ธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพ ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจคาสงคาปลีก ธุรกิจบริหารทรัพยสิน 

ธุรกิจกอสรางและวิศวกรรม 

 สงเสริมธุรกิจโลจิสติกส, ธุรกิจแฟรนไชส 

 สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Start up), วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise), สงเสริมธุรกิจ SMEs, OTOP 

 ขยายชองทางการคาดวย e-Commerce 

 เพ่ิมความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจออนไลนดวย DBD Registered และ DBD Verified  

 พัฒนาตลาดกลางผลิตภัณฑชุมชนออนไลน www.thaicommercestore.com 

 

 

  ขั้นที่ 1 : สรางองคความรูการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร 

 ขั้นที่ 2 : สรางระบบการบรหิารจัดการที่ดีเทียบเทาระดบัสากล 

 ขั้นที่ 3 : สราง เชื่อมโยง และขยายเครือขายทางธุรกิจ 

แนวทางการสงเสรมิและพัฒนา 3 ขั้นตอน 



ภารกิจดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 

8 

 กํากับดูแลธุรกิจไทยใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

 อบรมและเผยแพรความรูเพ่ือใหธุรกิจมีธรรมาภิบาล 

 ตรวจสอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ 

         /การถือหุนแทนชาวตางชาติ (นอมินี) 

 ยกระดับธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน 

 ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ 

 พัฒนาศักยภาพนักบัญชี/ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 สรางนักบัญชีรุนใหมใหมีธรรมาภิบาล 
 



การแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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- กําหนดระยะเวลาในการจายเงินปนผล 

- บคุคลสองคนขึ้นไปตั้งบริษัทจํากัดได 

รางกฎหมายจัดตั้งบริษัทคนเดียว 

- ยกเลิกประทับตราบริษัทลงในใบหุน 

- ควบบริษัท/แปรสภาพหางหุนสวน 

- จดทะเบียนขามเขต - ยกเลิกประกาศหนังสือพิมพ 



แนวทางแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน 
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- หุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debt : CD) 

- การทยอยใหหุน (Reverse Vesting) 

- สิทธิที่จะซ้ือหุนในราคาที่กําหนด 

  (Employee Stock Option Plan : ESOP) 

- หุนบุริมสิทธ ิ(Preferred Shares) 



      กฎหมายหลักประกัน คือ กฎหมายที่ออกมาเพ่ือรองรับใหผูประกอบธุรกิจ

สามารถนําทรัพยสินที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ แตไมเปนที่ยอมรับของสถาบัน

การเงินในการใชเปนหลักประกัน เชน สินคาคงคลัง วัตถุดิบที่ใชในการผลิต

สินคา ทรัพยสินทางปญญา เปนตน มาเปนหลักประกันกูยืมเงินได 

พระราชบัญญัตหิลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ. 2558 
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

-กําหนดให้มีการนําทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจมาใช้เป็น   

 หลกัประกนัการชําระหนีไ้ด้ 

- ชว่ยลดข้อจํากดัด้านหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิ (จํานํา จํานอง) 

-ไมต้่องสง่มอบการครอบครองทรัพย์สนิ ผู้ให้หลกัประกนัยงัคงใช้ 

  ทรัพย์สนินัน้ผลติสนิค้าหรือบริการเพ่ือให้เกิดมลูคา่เพ่ิมตอ่ไปได้ 

- เกิดบริุมสทิธ์ิตามกฎหมายนีข้ึน้เหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 

- มีกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ี รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ  

  และเป็นธรรม 



ทรัพย์สินที่นํามาเป็นหลักประกันทางธุรกจิ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั 

และผูป้ระชุมทั้งหมดตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการประชุม 

การประชุมกรรมการ/ผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ คสช.ท่ี 74/2557  

การประชุมตอ้งกระทาํผา่นระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศตามประกาศกระทรวง ict 

การส่งหนงัสือเชิญประชุมสามารถส่งทาง e-mail ได ้

กรณีบริษทัมหาชน/สมาคม/หอการคา้ ตอ้งกาํหนดเร่ืองการประชุมผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ไวใ้นขอ้บงัคบั จึงจะสามารถประชุมผา่นส่ือได ้
14 



      หางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน 

สินทรัพย และรายได ทุกรายการไมเกินจํานวนที่กําหนดไว

ตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงินไดรับการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

              (1) ทุน 5 ลานบาท 

              (2) สินทรัพยรวม 30 ลานบาท 

              (3) รายไดรวม 30 ลานบาท 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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