
โครงการอบรม เรื่อง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” 

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 

ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

**ค าชี้แจง** 
1. โปรดจ าล าดับที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน 
2. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไม่มี  
   แจกในวันอบรม) 

ฟร!ี อาหารกลางวัน 



ล าดบั ล าดบั

1 นางสาว กชพร แซ่เคา 27 นางสาว จิตราพร โสทรพิชิต

2 นางสาว กนกพร ศิริกุล 28 นางสาว จิตลดา สงคง

3 นางสาว กรองทิพย์ โสภา 29 นาง จิรัฏชญา เอเปิล

4 นางสาว กัญญภัสส์ ไพฑูรย์ศุภธาดา 30 นางสาว จิรา นิลวงศ์

5 นางสาว กันญานันต์ จันทร์กลับ 31 นางสาว จิราภรณ์ บุญรักษ์

6 นาง กัลยวรรธน์ ชูวณิชชานนท์ 32 นาง จุฑาทิพย์ กังแฮ

7 นางสาว กัลยา แซ่ล้ิม 33 นางสาว จุฑาพร รักไทย

8 นางสาว กาญจนา ขอกิตติไพบูลย์ 34 นางสาว จุฑามาศ เหมเดโช

9 นาง กีรติกานต์ ภัควิทูรชัย 35 นางสาว จุฑารัตน์ ค าเอียด

10 นาย เกียรติชัย อัตเวทยานนท์ 36 นางสาว จุฑารัตน์  ขนานใต้

11 นางสาว ขนิษฐา กระแสสังข์ 37 นาง จุฬาพร ทองหนัก

12 นางสาว ขวัญรัตน์ สุกเอี่ยม 38 นางสาว เจริญศรี จิระสถิตย์

13 นางสาว ขัตติยา แก้วทวี 39 นางสาว ฉวีวรรณ พฤกษากิจ

14 นางสาว แคทรียา ใจหลัก 40 นางสาว เฉลิมศรี ไชยรัตน์

15 นางสาว จรัญยา แซ่อุ๋ย 41 นางสาว ชมพูนุช หิรัญ

16 นางสาว จรัสศรี จิระสถิตย์ 42 นาง เฌอรีน ซาดารันกานี

17 นางสาว จริญญา เกษมสมพร 43 นางสาว ฐิตินันท์ ดินนรงค์

18 นาง จริยา เชื้อหล้า 44 นางสาว ฐิติมา ไกรเลิศ

19 นางสาว จันทร์จิรา หิรัญ 45 นาง ณฐมน เช็นตัน-เฟลป์ส

20 นางสาว จันทร์ธิมา คุ้มภัย 46 นางสาว ณปภัช มุลิกะบุตร

21 นาง จันทร์เพ็ญ  แจ่มพลาย 47 นางสาว ณัฏฐณิชา เมฆหมอก

22 นางสาว จันทร์รัตน์ มาศศร 48 นางสาว ณัฐฏิกานต์ ชูยก

23 นางสาว จันทร์ษฎา เพ่งประจล 49 นางสาว ณัฐรดา เพชรนาม

24 นาย จาตุรนต์ ชูชุ่มชื่น 50 นาย ณัฐวุฒิ อธิกิจรุ่งเรือง

25 นางสาว จารุจันทร์ ควรกล้า 51 นางสาว ณิชกมล ป๎น้สังข์

26 นางสาว จารุวรรณ เดชสถิตย์ 52 นางสาว ดรุณี ยงประเดิม

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครเข้าอบรม

โครงการอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอยา่งมั่นคง สูก้่าวต่อไปอยา่งยั่งยนื”

วันที่  25  ตุลาคม  2562

ณ ห้องเทพพิทักษ์แกรนด์บอลรูม  โรงแรมเมโทรโพล ภเูก็ต  จงัหวัดภเูก็ต

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
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53 นางสาว ตรีนุช วงค์พิพันธ์ 79 นางสาว นุชจรี บุญลือเลิศ

54 นาง ทะนงศรี อังศุพิสิฐ 80 นางสาว นุสรา ฟองศรีสิน

55 นางสาว ทัศนันท์ จริยะเลอพงษ์ 81 นางสาว เนตรวิภา ปวีณธิติอนันต์

56 นาง ทิพพวัณณ์ พิมานพรหม 82 นาย บรรณสรณ์ อินทนะ

57 นางสาว ทิพย์สุดา สร้อยวัน 83 นาง บังอร เพ็ชรน้ าเขียว

58 นาง ทิพยา อินทรักษ์ 84 นาย บัณฑิต วงศ์วุฒิ 

59 นางสาว ธนพร แซ่ฮ้อ 85 นางสาว บารมี ช่วยรอด

60 นาย ธนรัตน์ มาตรนอก 86 นางสาว เบญจมาศ รอดแก้ว

61 นาย ธนะโรจน์ รุ่งโรจน์เปรมทวี 87 นางสาว ปดิวรรด์ พิริยตันนุกูล

62 นาง ธมกร พูลเอียด 88 นางสาว ประภัสสร บุญศรี

63 นางสาว ธรรศภร ฉวรรณกุล 89 นางสาว ปราณปรียา เนตรดี

64 นางสาว ธัญญรัตน์ พรหมจันทร์ 90 นางสาว ปรียา เสมรึก

65 นาย ธีรภัทร สงวนไท 91 นางสาว ปวริสา มธุวาที

66 นางสาว ธีราพร ศุภกิจมงคลกุล 92 นางสาว ป๎ทมาวดี เหมเดโช

67 นางสาว นงค์นาถ นะเรียงรัมย์ 93 นาง ปาณิสรา ขุนสมุทร

68 นางสาว นฤมล หมันหมาด 94 นางสาว ปาริชาติ ทองท้วม

69 นางสาว นลลญา ถิ่นสาคู 95 นางสาว ปิยฉัตร สร้อยสน

70 นางสาว นลินภัสร์ อุดมศิริพัชร์ 96 นางสาว ปิยวรรณ อุทารพงศ์

71 นางสาว นวลนิตย์ แซ่หล่ า 97 นางสาว ปุณยนุช ยกย่อง

72 นางสาว นันท์นภัส ขุนไกร 98 นางสาว เปรมฤดี บุญเฉิด

73 นางสาว นารีรัตน์ หลิมพานิชย์ 99 นาย เปีย่มยศ สัตถาผล

74 นางสาว นิตยา มะเจี่ยว 100 นางสาว ผกามาศ งามสมถ้อย

75 นางสาว นิตยา เอกอดิศักด์ิ 101 นาย พงศ์ดนัย โบบทอง

76 นาง นิภาภัทร์ ล่ิมมานะกุล 102 นาย พงศ์สิทธิ์ วิริยะธรรม

77 นางสาว นิริวรรณ์ พงศ์พีรทัต 103 นางสาว พณิดา บ ารุงผล

78 นางสาว นิลเนตร โกยกอบกาญจน์ 104 นางสาว พนมพร ช่อแก้ว
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105 นางสาว พนิดา บุตรชานนท์ 131 นางสาว มนต์วลี อุดมขจรเกียรติ

106 นางสาว พัชฐรวรรณ ผลจันทร์ 132 นางสาว มัญชุวีร์ วีระชาติเทวัญ

107 นางสาว พัชราพร อุทกเสน 133 นางสาว มาลิสา เส้ียมสอน

108 นางสาว พัทธ์ธีรา พงศ์สันติกุล 134 นางสาว มินาวรรณ ค ามุงคุณ

109 นางสาว พิชญ์ชญา พรหมนุ้ย 135 นาย มูฮ าหมัด ยาเต็ง

110 นางสาว พิมพ์ชยา ธิตินรเศรษฐ 136 นางสาว เมย์ซญา วิเมศ

111 นางสาว พิสมัย อินคงรอด 137 นาง ยอดขวัญ ทิกันทา

112 นางสาว พิสมัย สุรวิทย์ 138 นางสาว เย็นจิตต์ ทองอุบล

113 นางสาว พุทธรักษา ลิลาสุวัฒน์ 139 นางสาว รัสติกา รัญวาศรี

114 นางสาว เพ็ญพร สังข์สุวรรณ 140 นางสาว ราตรี มาศศรี

115 นางสาว เพ็ญศิริ พัฒณเฟือ่งฟู 141 นางสาว รินทร์จิรา รุ่งโรจน์เปรมทวี

116 นาย ไพบูลย์ รตะเสรี 142 นาย วชิรวิทย์ คู่อรุณ

117 นาย ไพบูลย์ พันธุจ์ิรภาค 143 นาย วชิระ พินทา

118 นาย ไพบูลย์ รตะเสรี 144 นางสาว วรรณพร สุวรรณบุตร

119 นาย ไพโรจน์ สุทธิพัฒนกิจ 145 นางสาว วรรณา สุขมี

120 นางสาว ฟาดีละ ยาการียา 146 นางสาว วรรษมน  ปานบุตร

121 นางสาว ฟ้าใส สงสุวรรณ์ 147 นางสาว วรางคณา ป๎ญญาสิริกุล

122 นาง ภคมน รัตนพฤกษ์ 148 นางสาว วราภรณ์ ทิพยพัฒนกุล

123 นาง ภัคคพร จิรพันธ์ 149 นางสาว วราภรณ์ วิสุทธิสิ์ริ

124 นาง ภัคธินันท์ อานันท์ภิวัฒน์ 150 นาย วรุตม์ ศิวากรณ์

125 นาง ภาณินี ค าศรี 151 นางสาว วลีรัตน์ อติสิงห์

126 นาย ภาณุวัฒน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 152 นางสาว วัลดา สารสิทธิ์

127 นางสาว ภาสินี ทองแก้ว 153 นางสาว วัลภา ป้อมเผด็จ

128 นางสาว ภิญญาพัชญ์ จักรทอง 154 นางสาว วัลยา เสริมทรัพย์

129 นางสาว มณีนุช ทรงปรีชากูล 155 นาง วารีรัตน์ คู่อรุณ

130 นาง มธุรส ผลมาก 156 นางสาว วาสรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
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157 นางสาว วินัสลิน ต่อวงศ์ 183 นาง เสาวณีย์ ฉีดเนียม

158 นางสาว วิภาวี คุ่อรุณ 184 นาง โสพิศ ชุ่มพงษ์

159 นาง วิมลรัตน์ ฉลาดรักษา 185 นางสาว โสภา อินทป๎ต

160 นาย วีระวุฒิ ทองโคตร 186 นาง โสภา การดี

161 นางสาว ศิริพร เชี่ยวภู่ 187 นางสาว หฤทัย ฤกษ์งาม

162 นางสาว ศิริรัตน์ ผ่าพันธ์ 188 นางสาว อมรรัตน์ สุขส าราญ

163 นางสาว ศิริสุข บุญศรี 189 นางสาว อมรรัตน์ ช่วยชาติ

164 นางสาว ศุปฐวี ตันติวงศ์ไพศาล 190 นางสาว อมราภรณ์ คมข า

165 นาย ศุภเศรษฐ์ เอ้งฉ้วน 191 นางสาว อยุธยา พรหมลิ

166 นางสาว สกุณา อาดหาญ 192 นางสาว อรดาภา ขาวเนียม

167 นางสาว สจิรา พุฒคง 193 นาง อรอุมา ยุคุณธร

168 นางสาว สภารัตน์ ไกรกิจราษฏร์ 194 นางสาว อริยาภรณ์ พรหมคีรี

169 นาย สมพร ชุ่มพงษ์ 195 นางสาว อริสา อ่อนทอง

170 นาย สันติ จินดาพล 196 นางสาว อรุณศรี วทัญํู

171 นางสาว สายทิพย์ วิสาละ 197 นางสาว อ้อมฤทัย เขียวไชย

172 นางสาว สาวิณี กิ่งเล็ก 198 นาง อัญชลี สมร่าง

173 นางสาว สาวิตรี ยุพาภรณ์โสภา 199 นางสาว อันธิกา สันด า

174 นางสาว สุดารัตน์ พิสิฐมงคล 200 นางสาว อาทิตยา โชติรัตน์

175 นางสาว สุทธิชา เกริกฤทธิ์ 201 นาง อาภรณ์ทิพย์ อัตตะพันธ์

176 นาง สุนันทา เทพมณี 202 นางสาว อาริยา แป้นนวล

177 นาย สุนันทา แสงทอง 203 นางสาว อารี ใหสุวรรณ

178 นางสาว สุภัทรา จันทร์ไชยแก้ว 204 นาย อ านาจ หาญประสานกิจ

179 นางสาว สุภาภร เกกินะ 205 นางสาว อินทิรา เลขอาวุธ

180 นาย สุรเดช เทศนอก 206 นางสาว อุไรวรรณ ชลเขตต์

181 นาง สุรัชวดี แก้วทอง

182 นาย สุรัฐ ชุ่มพงษ์



 
 
 
 

 ก าหนดการอบรม 
หลักสตูร “เริม่ตน้อย่างมั่นคง สูก่้าวต่อไปอย่างยัง่ยนื” 

วนัที ่ 25  ตลุาคม  2562 
ณ หอ้งเทพพทิักษ์แกรนดบ์อลรมู  โรงแรมเมโทรโพล ภเูกต็  จังหวดัภเูก็ต 

วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

09.00 – 10.30 น. 
 

 การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ 
 

นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10.45 – 12.15 น. 
 

 ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
     เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 

13.15 – 16.30 น. 
 

 เตรียมตัวอย่างไรเพ่ือได้รับรอง 
     มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และ 
     ประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ 

นายถิรเดช  เพ็ญรัตน์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด 

หมายเหต ุ: 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น. 
 
 
 
 
 
 

สว่นสง่เสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลธรุกจิ 
กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

โทร. 0 2547 5988  

 



การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัต ิ

นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ ์
นิติกรช านาญการพิเศษ 

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



2 



3 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 

ส่ิงที่น ามาลงหุ้นอาจเป็นเงนิ ทรัพย์สิน หรือแรงงานกไ็ด้ 3 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 4 

มีหุ้นส่วนจ าพวกเดยีว คือ จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 2 

เม่ือจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” 
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4 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 1 

ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จ าพวก คือ 2 2 

จ าพวกจ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้เฉพาะเงนิและทรัพย์สินเท่าน้ัน) 
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้ทั้งเงนิ ทรัพย์สิน และแรงงาน) 

ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิเท่าน้ันเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 2 3 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 4 



หุ้นส่วนจ าพวกไมจ่ ากัดความรบัผิด จะต้องรบัผิดรว่มกันในหนีส้นิทั้งหลายของ
ห้างหุ้นสว่น โดยไม่จ ากัดจ านวน 

หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิด มีความรบัผดิจ ากัดเพียงไม่เกนิจ านวนที่ตนจะลง
หุ้นในห้างหุ้นสว่น 

หุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแลว้ ยังคงต้องรบัผิดในหนีซ้ึ่งห้างหุ้นสว่น  ได้ก่อ
ขึ้นก่อนที่ตนจะได้ออกไป (ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนนัน้ จ ากัดเพยีง  ไม่เกิน 
2 ปีนับแต่ออกจากหุ้นส่วน)  

บุคคลที่เขา้เปน็หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน (ในภายหลัง) จะต้องรบัผิดในหนีใ้ด ๆ ซึ่ง
ห้างหุ้นสว่นไดก้่อขึ้นก่อนที่ตนเขา้มาเปน็หุ้นสว่นด้วย 
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จัดท าบญัช ีนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
(ตาม พรบ.การบญัช ีพ.ศ. 2543 มาตรา 9)  

จัดท างบการเงนิประจ าปแีละยืน่งบการเงนิ 
ต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า ภายในหา้เดอืน 
นับแต่วันปดิบญัชี 
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      การแกไ้ขเพิ่มเตมิรายการทางทะเบียนตอ่ไปนี ้ห้างหุ้นส่วนจะต้อง
ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

ชื่อ/วัตถปุระสงค์ 
ทุน (เพิ่มทนุ/ลดทนุ/เปลีย่นสิ่งทีน่ ามาลงหุน้) 
ดวงตรา 
ผู้เป็นหุ้นสว่น (หุ้นส่วนเขา้/ออก/เปลีย่นจ าพวกหุ้นสว่น) 
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
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ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญแ่ละ/หรอืส านักงานสาขา 
รายการอืน่ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบห้างหุ้นสว่น 
เลิกห้างหุ้นสว่น 
เปลี่ยนตวัผูช้ าระบญัชี /ที่ตั้งส านกังานผูช้ าระบญัชี 
จดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัชี 

       ข้อสังเกต ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุน้สว่นผูจ้ดัการ  
เลิกห้างหุ้นสว่น และเสร็จการช าระบัญชี ต้องยื่นภายใน 14 วัน นับแต่ 
วันที่มีการเปลีย่นแปลง เลิก และวันประชุมอนมุตัิรายงาน 
การช าระบญัชี (แล้วแตก่รณี) 
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9 

มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต ่ากว่า 5 บาท และต้องช าระเงนิค่าหุ้นคร้ัง
แรกอย่างน้อยร้อยละ 25 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผดิจ ากดัไม่เกนิจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใช้ไม่ครบ 

ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

จ าหน่ายหุ้นให้กบัประชาชนทั่วไปไม่ได้ 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ต้องมผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เร่ิมก่อการ) ตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป 

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมมูีลค่าหุ้นละเท่าๆ กนั 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 



          จัดท างบการเงินประจ าปี และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรบัรองและที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตภิายใน 4 เดือนนับแต่
วันปิดรอบปีบัญชี   

           ยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่
วันประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุน้ 
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จัดท าใบหุ้นมอบให้ผู้ถอืหุ้น  ซึ่งต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ชื่อบรษิทั 
      (2) หมายเลขหุ้น 
      (3) มูลค่าหุ้น 
      (4) จ านวนเงนิคา่หุ้นที่สง่ใชแ้ล้ว (กรณียังช าระคา่หุ้นไมค่รบ) 
      (5) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ค าแถลงวา่ได้ออกใบหุ้นให้แกผู่้ถอื 
 
* ใบหุน้ตอ้งลงลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
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จัดท าสมดุทะเบียนผูถ้อืหุน้ ซึ่งต้องมีรายละเอยีดตามที่
กฎหมายก าหนด เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนบรษิทัเก็บรักษา
ไว้ ณ ส านักงานของบรษิทั และเปิดให้ผูถ้อืหุ้นทัง้หลาย
ตรวจดูไดใ้นเวลาท าการโดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียม 
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        จัดท าบญัชีรายชื่อผูถ้อืหุ้นทัง้หมดทีม่อียู่ 
ณ วันที่ประชุม และน าสง่ต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามญั  

        ในระหว่างปหีากเกดิการเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกบัผูถ้อืหุ้น บริษัทไมม่ีหน้าทีต่้องน าสง่
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ตอ่นายทะเบียน แต่หาก
ประสงค์จะทีย่ืน่ ก็สามารถกระท าได ้ 
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ลงชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน 
ท าเป็นหนงัสือ 

มีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรอง 
ระบุเลขหมายของหุน้ทีจ่ะโอน เว้นแต่ เป็นกรณมีหีุ้นเดยีว หรือ    
มีหลายหุ้นแต่โอนทั้งหมด 

หากไม่ท าตามแบบ การโอนนั้นตกเป็นโมฆะ 
     การโอนหุน้จะน ามาใช้ยันกับบรษิทัหรอืบคุคลอื่นได ้ต้องลงในทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้นแลว้ ฉะนั้น เมื่อมกีารโอนหุน้แลว้ควรแจง้ให้บรษิทัจดชื่อ 
ผู้รับโอนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นดว้ย 
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        การเรยีกประชุมใหญผู่ถ้อืหุน้ตอ้งกระท าโดยคณะกรรมการ  
ในกรณตี่างๆ ดังนี้ 

1 คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้รียกประชุม 

2 เมื่อบรษิทัขาดทุนลงกึง่หนึง่ 

3 เมื่อผู้ถอืหุ้นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ร้องขอ 

กรณีตามขอ้ 3 หากคณะกรรมการไมเ่รียกประชุม เมื่อพ้น 30 วัน  
ผู้ถือหุ้นไมน่้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเรยีกประชุมได้เอง 
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     การส่งหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุใหญผู่ถ้อืหุ้นทุกครั้ง           
ต้องด าเนินการดังนี้ 

1 โฆษณาในหนังสอืพมิพ ์แห่งท้องที่อยา่งน้อย 1 คราว   

และ 
2 ส่งไปรษณยีต์อบรบัไปยงัผูถ้อืหุ้นทุกคน หรือส่ง

มอบให้ถงึตัวผูถ้อืหุ้นทุกคน 
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ที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้นเทา่นั้นทีจ่ะด าเนินการได้ 
ยกเว้น กรณีแตง่ตั้งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง เพราะเหตุอื่นทีม่ใิช่การ
ออกตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งแทนได้ 
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เมื่อที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้น หรือคณะกรรมการ (แล้วแตก่รณี)       
ได้มีมตใิห้จา่ยเงนิปนัผลแลว้ ต้องด าเนนิการดังนี้ 
• กันเงินไว้เปน็ทนุส ารองอย่างนอ้ย 5% ของผลก าไรทีท่ ามาหาได้          

จนกว่าทนส ารองจะมจี านวนถงึ 10% ของทุนบรษิทั                      หรือ
มากกว่านัน้แลว้แต่จะก าหนดในขอ้บงัคับ 

• มีจดหมายบอกกลา่วไปยงัผูถ้อืหุ้นทกุคนทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
• โฆษณาหนังสอืพิมพ์แห่งท้องที่อยา่งน้อยหนึ่งคราว (เฉพาะกรณมีีหุน้ผูถ้อื) 
• จ่ายเงินปันผลภายในหนึง่เดือนนบัแต่ทีป่ระชุมลงมติ 
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ความรับผิดทางแพ่ง 

- ความรับผิดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการกระท าผิดข้อบังคับผิด
หนังสือบริคณห์สนธิ  (นอกเหนือวัตถุประสงค์ )  หรือผิดมติที่ประชุมใหญ่               
ผู้ถือหุ้น หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น          
แก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการก็ได้ หากบริษัท   
ไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดได้ รวมทั้งเจ้าหนี้ของ
บริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้ เท่าที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท 

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีกรรมการกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจหรอืท านอกเหนอือ านาจและบริษัทไม่ให้สัตยาบัน กรรมการก็อาจต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว 

19 



ความรบัผิดทางอาญา (ตาม พรบ.ก าหนดความผดิฯ พ.ศ.2499)  

- ไม่ลงพิมพ์โฆษณา หรือไม่ส่งค าบอกลา่วเรยีกประชมุใหญไ่ปยังผูถ้ือหุ้น  
บริษัทมีโทษปรบัไมเ่กิน 2 หมื่นบาท (กรรมการมโีทษปรบัไม่เกนิ 5 หมื่น) 

- ไม่ส่งส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้ือหุ้น ไปยงันายทะเบยีน ภายใน 14 วันนับแต่
ประชุมสามัญ (อนุโลมยื่นพรอ้มงบภายใน 1 เดือน) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท  

- ไม่เรียกประชมุวสิามัญตามที่ผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ร้องขอ มีโทษปรบัไม่เกนิ 2 
หมื่นบาท 

- ไม่ส่งส าเนางบดุลไปยังนายทะเบยีน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัอนมุัต ิหรือไม่จดั
ให้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุผู้ถอืหุ้น และประชมุคณะกรรมการ มีโทษปรบัไม่
เกิน 5 หมี่นบาท 
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        กรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารจด
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น และเกบ็
รักษาไว้ ณ ส านักงาน 

       * รายงานการประชุมเช่นว่านี ้หากมีการ
ลงลายมอืชื่อรับรองโดยประธานทีป่ระชุมครั้ง
นั้น หรือครั้งถดัมา จะได้รับการสนันษิฐานว่า
เป็นพยานหลักฐานอันถกูต้อง  
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        หากมีการแกไ้ขเพิม่เติมรายการต่อไปนี้ บริษัท
ต้องยืน่จดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน 

ชื่อ 
วัตถุประสงค์ 
ทุน (เพิ่มทุน/ลดทุน) ให้ยื่นจดทะเบยีนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุน/ลดทุน ต้องยืน่ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษใหเ้พิม่ทุนหรอืลดทุน 
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ข้อบังคับ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ 
ที่ประชุมมติพิเศษใหเ้ปลีย่นแปลงข้อบังคับ 
ดวงตรา 
ที่ตั้งส านกังานแห่งใหญ ่และ/หรอืส านกังานสาขา 
กรรมการเข้า/ออก ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีม่กีารเปลี่ยนแปลง 
จ านวนหรอืชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษิัท 
(อ านาจกรรมการ) 
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รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนมติพเิศษใหค้วบบรษิัท 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติพเิศษให้ควบ
บริษัท 
และต้องยืน่จดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่บรษิัทได้ควบเข้ากนั 
เลิกบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกบรษิัทภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติให้เลิกบรษิัท 
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เปลีย่นตัวผูช้ าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีนภายใน 14 
วัน นับแต่วนัที่ไดเ้ปลีย่นตัวผูช้ าระบญัชี 
แก้ไขเพิม่เติมที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบญัชบีริษัท 
ยื่นจดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีน
ภายใน 14 วัน นับแต่วนัประชมุอนุมัติรายงานการ
ช าระบญัชี 
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 (1) หลัก ส านกังานใหญ่อยูจ่งัหวดัไหนใหย้ืน่จดทะเบียนท่ีจงัหวดันั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1016)  
          - ในเขตกรุงเทพ ยืน่ได ้7 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง   ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์
และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1 - 6 ยกเว้น กรณีมีวตัถุประสงคเ์ป็นธุรกิจหลกัทรัพย ์
คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ ไซโล นายหนา้ประกนัภยั บริหารสินทรัพย ์ใหย้ืน่ค  าขอ ณ  ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง (เพียงแห่งเดียว) (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
         - ในจงัหวดัอ่ืน ยืน่ไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดันั้น ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
 (2) ข้อยกเว้น 
          - ส านกังานใหญ่อยูใ่นเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สามารถยืน่จดทะเบียนทุก
ประเภท ไดเ้พิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดัสงขลา 
          - จดัตั้งใหม่ ยืน่ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  
 (3) ย่ืนจดทะเบียนทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี  www.dbd.go.th 
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บริษัทมหาชนกดั 
Public Company Limited 

บริษัทจ ากดั 
Company Limited 

   เขต 1 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั 76 จังหวดั 

  เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  อ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั สาขา 

เขต 4 
เขต 5 

เขต 6 

สนาม 
บินน า้ 

เขต 1 

เขต 2 

เขต 3 

ป่ินเกล้า 

ศรีนครินทร์ สุรวงศ์ 

รัชดาภิเษก 

พหลโยธิน 

ส่วนจดทะเบียน 
ธุรกจิกลาง 

กรุงเทพมหานคร ภูมภิาค 

แจ้งวฒันะ 
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0 2547 4431 
1570 ต่อ 3933 

0 2547 5995-9 
1570 ต่อ 3233  

0 2547 4447  
1570 ต่อ 3912, 3914 

Call Center  1570 





 

 

https://goo.gl/maps/4zVQwy7CYg8qUz8Z7

