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เมื่อวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ
The Corporate Registers Forum (CRF) ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี
นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและการพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจกับผู้แทนจาก
หน่วยงานจดทะเบียนของประเทศสมาชิก CRF ทั้งนี้ CRF เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาผลกาไร โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาการใหม่ๆเกี่ยวกับระบบ
การจดทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการหารือและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับระบบการจด
ทะเบียนธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยีที่ใช้หรือจะใช้ในการจดทะเบียน
ปัจจุบัน CRF มีหน่วยงาน/องค์กรการจดทะเบียนธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมดจานวน 51
หน่ ว ยงาน จาก 41 ประเทศ ซึ่งเป็ น ประเทศในกลุ่ ม อาเซียน 3 ประเทศ ได้แ ก่ สิ งคโปร์ มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ และมีประเทศที่ได้รับการจัดอันดับใน Top Ten ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตาม
รายงาน Doing Business 2015 ของธนาคารโลก หลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
ในปี ๒๕๕๘ นี้ CRF ได้กาหนดประเด็นหลักในการประชุม ในหัวข้อ “ระบบจดทะเบียนธุรกิจ
เสมือนพลังขับ เคลื่อนผู้ป ระกอบการ” (Corporate Registration as A Driving Force for
Entrepreneurship) โดยมี ส าระส าคั ญในการประชุ ม เกี่ ยวกั บบทบาทของระบบจดทะเบีย นธุร กิจ ต่ อการ
เจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ โครงสร้ างระบบการจดทะเบียนและการให้ บริการข้อมูล นโยบายรัฐ บาลและ
การริเริ่มเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ในแง่มุม
ต่างๆ และการกากับให้การจดทะเบียนธุรกิจและการประกอบธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส่ เช่น การใช้
หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกัน การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าของกิจการซึ่งมีผลต่อการเลิก
กิจการ เป็นต้น ซึ่งประเทศผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องว่า การจดทะเบียนธุรกิจเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒ นา รั ก ษาความปลอดภั ย และความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยระบบจดทะเบี ย นธุ รกิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสจะช่วยส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางการค้าและการพาณิชย์ต่างๆของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (private sector)
หรือ SMEs อีกทั้งยังส่งผลต่อจานวนบริษัทตั้งใหม่ การสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ เพิ่มมูลค่าของ
คนทางาน ทาให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และสร้างตลาดที่มีความสามารถในการ
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แข่งขัน นอกจากนี้ การจดทะเบียนธุรกิจจะช่วยลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ และทาให้ได้ข้อมูลธุรกิจ ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภาษี ที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถสะท้อนหรือบ่งชี้ถึง
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการนามาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของ
ประเทศ และต่อผู้ประกอบการในการนาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินใจประกอบธุรกิจได้มากขึ้น

จากการประชุม พบว่า ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอันดับตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจใน
ลาดับต้น เช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ต่างออกนโยบายหรือมาตรการหลายอย่างในการ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจของตนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้ระบบจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวก
รวดเร็ว และอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ อาทิ ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ การให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop shop) การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย การจัดทาเอกสารที่มี
แบบแผน การลดหรือเลิกการกาหนดทุนขั้นต่า การยกเลิกกระบวนการก่อนจดทะเบียน เช่น การขอใบอนุญาต
ในการประกอบธุรกิจ หรือกระบวนการการรับรองจาก Notary Public ซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการในการจด
ทะเบียนธุรกิจยาวนานขึ้น อีกทั้งให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการให้บริการจด
ทะเบียน หรือการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดาเนินการแก่
ผู้ประกอบการ ทาให้การเริ่มต้นธุรกิจภายในประเทศง่ายยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาการฉ้อโกงหรือการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจ และช่วยให้หน่วยงานจดทะเบียนธุรกิจสามารถเชื่อมโยงบริการกับ
หน่วยงานอื่นๆได้ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศบางกลุ่มได้พัฒนาระบบการใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกัน
ภายในภูมิภาคของตน เช่น สหภาพยุโรปได้พัฒนาระบบ European Unique Identifier (EUID) ซึ่งเป็นระบบ
การใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกันระหว่างบริษัทแม่และสาขาของบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆ เพื่อให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสมาชิกอื่น
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จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้แทนกรมได้รับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียน
ธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการนามาปรับ ปรุงและพัฒนา การบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระดับ
สากลต่อไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกรมกาลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน เพื่อให้การจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็ วต่อ
ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการรักษาหรือพัฒนาอันดับความยาก-ง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของไทย
ตามรายงานของธนาคารโลก ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเริ่มต้นธุรกิจ การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไปในอนาคต
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