
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จ านวน 2.8 
ล้านราย แต ่SME เพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงแหลง่ทนุ (สสว.) ด้วย
ข้อจ ากดัในระบบจ านองและจ าน าแบบเดิม 

การสัมมนา “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน” 

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คือ “ทางเลือกใหม่ของ SMEs” ในการเข้าถึงแหล่ง
ทุน ท่ี SMEs สามารถน าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น กิจการ หรือสินค้าคงคลัง 
มาประกันการช าระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบให้กับสถาบันการเงินและสามารถใช้ทรัพย์สิน
นั้นประกอบธุรกิจต่อไปได้  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา…….. 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  
ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอร่ัม  
ศนูย์ประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

“กฎหมายหลกัประกันทางธุรกจิ: ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถงึแหล่งทุน” 

ก าหนดการสัมมนา 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 13.45 น. พิธีเปิดการสมัมนา 
 นางอภิรดี ตนัตราภรณ์  
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
13.45 – 14.00 น. หลักประกันทางธุรกจิในมุมมองของธนาคารโลก 
 ผู้แทนธนาคารโลก 
14.00 – 16.00 น. กฎหมายหลักประกันทางธุรกจิ: SMEs เข้าถงึแหล่งทุน 
 นายชยัณรงค์ โชไชย  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
16.00 – 17.00 น. หลักประกันทางธุรกจิในมุมมองของ SMEs 
 นายอดลุ ขาวละออ 
 ผู้แทนคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)  

 
1. โอนเงินเข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตั้งแต่ 3 พ.ย. 58 เป็นต้นไป)  
2. ช าระเงินสด ณ ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธรุกิจ   กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ ช้ัน 11 

สนามบนิน้ า ส านกังานพัฒนาธุรกจิการคา้เขต 6 แห่ง หรือ ส่วนจดทะเบียนธุรกจิกลาง 
 

นับชั่ วโมงการพัฒนา
ความ รู้ ต่ อ เ น่ื อ งทา ง
วิ ช าชี พ  ( CPD)  ด้ า น
อื่นๆ ได้ 3 ชั่วโมง 

ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ   โทร 0 2547 5048-9  หรือ 1570 
email: stro@dbd.go.th         DBD ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 1 (ป่ินเกล้า) 0 2446 8160-5 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) 0 2618 3340-1 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก)  0 2276 7253 และ 59 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 4 (สรุวงศ์)  0 2234 2951-3 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 5 (บางนา)  0 2348 3803-4 
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศนูย์ราชการ)  0 2143 7921-2 
สว่นจดทะเบียนธุรกิจกลาง                                         02 547 5155  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา 
                                                        ค่าสมัคร 100 บาท 

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

mailto:stro@dbd.go.th


 

 

 

(ส ำหรับผู้เข้ำรบักำรอบรม) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

ใบรับเงินชั่วครำว 
เลขที.่..................... 

วันที่......................................... 

    ได้รับเงินคา่สมัครสัมมนา เร่ือง “ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่  SMEs  เข้าถึงแหล่งทุน” 
วันพฤหัสบดีที่  3   ธันวาคม    2558        จ านวนเงิน 100.- บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)       
จาก นาย/นาง/น.ส. ...................................................นามสกุล................................................................................................    
หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่ได้...................................................................................................  E-mail ……………………………………………. 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/คณะบุคคล.......................................................................เลขทะเบียนนิตบิคุคล....................................... 
เก่ียวข้องเป็น    กรรมการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้รับจา้งท าบัญชีอิสระ/พนักงานบัญช ี
                    ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต    อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
 

       ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน                        ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงิน 
             (...........................................)                                         (...............................................) 

หมำยเหตุ  ในวันอบรมกรุณาน าใบรับเงินชั่วคราวมารับเอกสารอบรมและใบเสร็จรับเงินตน้ฉบับ 

............................................................................................................................................................................................ 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

ใบรับเงินชั่วครำว 
เลขที.่..................... 

วันที่......................................... 

                  ได้รับเงินคา่สมัครสมัมนา เร่ือง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่  SMEs  เข้าถงึแหล่งทุน” 
ในวันพฤหัสบดีที่  3   ธันวาคม  2558        จ านวนเงนิ 100.- บาท  (หนึง่ร้อยบาทถ้วน)  
จาก นาย/นาง/น.ส. ..................................................................นามสกุล..................................................................................    
หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่ได้....................................................................................   E-mail …………………………………………………….…. 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/คณะบุคคล.......................................................................เลขทะเบียนนิตบิคุคล....................................... 
เก่ียวข้องเป็น    กรรมการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้รับจา้งท าบัญชีอิสระ/พนักงานบัญช ี
                    ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต    อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
        

       ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน                        ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงิน 
             (...........................................)                                         (...............................................) 

ใบสมัครส ำหรับช ำระเงินที่กองทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขต และส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลำง 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 



แผนที่สถานที่จัดสัมมนา 
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

 

หมายเหต ุ   
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ดีด และน ำใบสมัครไปช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนทำงธนำคำรกรุงไทยได้ทุกสำขำ 
2. ในวันสัมมนำกรุณำน ำบัตรประชำชนพร้อมหลักฐำนใบน ำฝำกเงินจำกธนำคำรมำยืนยันกำรเข้ำสัมมนำ 
3.  กรณีช ำระ เ งินแล้ ว  ไม่สำมำรถเข้ำร่ วม สัมมนำในวันดั งกล่ำวได้   กรมฯ ขอสงวนสิทธิที่ จะไม่ รับผิดชอบในค่าสัมมนาที่ท่ านได้ช าระแล้ ว  
   แต่อนุโลมให้ผู้อื่นเข้ำสัมมนำแทนได้ 
4. กำรสัมมนำครั้งนี้ กรมรับสมัครจ ำนวนจ ำกัด กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถช ำระเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทยได้นั้นแสดงว่ำหลักสูตรดังกล่ำวมีผู้สมัครเต็มจ ำนวนแล้ว 
5. ค่ำอบรมดังกล่ำวไม่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% 

 

 

                แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย                                ส าหรับธนาคาร : For Bank Only   
 

 
  

ชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา (นำย/นำง/นำงสำว/................) ..................................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร (Ref No.1) :   03122558      (สัมมนาวันที่ 3 ธันวาคม 2558)  

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (Ref No.2) : 

           
 เลขที่บัตรประชาชน   (Ref No.3) : 

                          
 

จ านวนเงินที่ช าระเป็นตัวอักษร (Paid Amount in Words) จ านวนเงินที่ช าระเป็นตัวเลข (Paid Amount) 

หนึ่งร้อยบาทถ้วน 100.- 

ชื่อผู้น ำฝำก ......................................................................................  ใบสมัคร 1 ใบ ต่อ ผู้สมัคร 1 คน (ค่าสมัครสัมมนา ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) 

ใบสมัครส ำหรับช ำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรกรุงไทย 

สาขา......................................   วนัท่ี.......................     
เรื่อง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม ่SMEs เข้าถึงแหล่งทุน” 

Product Code : 91929 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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