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การเป็นนิติบุคคลท่ีดี การเป็นนิติบุคคลท่ีดี 
และสิ่งท่ีนิติบุคคลต้องปฏิบัติและสิ่งท่ีนิติบุคคลต้องปฏิบัติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไม่เป็นนิตบิคคล เป็นนิตบิคคลุ ุ

ทะเบียนพาณิชย์
(กจิการเจ้าของคนเดียว/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด

บริษัทจาํกัด บริษัทมหาชนจาํกัด
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1111 บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึน้ไป ตกลงเข้าหุ้นส่วน1111 ุ ุ

2222 เพื่อกระทํากิจการร่วมกัน

3333 แบ่งบันกําไรท่ีจะพงึได้รับจากกิจการ

4444 หุ้นส่วน มี 2 จําพวก
    ไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
    จํากัดความรับผิดชอบ

3

หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด จะต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินท้ังหลายของ
ห้างห้นส่วน โดยไม่จํากัดจํานวนหางหุนสวน โดยไมจากดจานวน
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด มีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนท่ีตน
จะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หุ้นส่วนซ่ึงออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้ว ยังคงต้องรับผิดในหนี้ซ่ึงห้างหุ้นส่วน  
ได้ก่อขึ้นก่อนท่ีตนจะได้ออกไป (สําหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้น จํากัดเพียง  
ไ ่ ิ ปี ั ่ ้ ่ )ไม่เกิน 2 ปนีับแต่ออกจากหุ้นส่วน) 
บุคคลท่ีเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน (ในภายหลัง) จะต้องรับผิดในหนี้ใด ๆ 
ซ่ึงห้างหุ้นส่วนได้ก่อขึ้นก่อนท่ีตนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย
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จัดทําบัญชี นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลญ ุ
(ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 9) 

จัดทํางบการเงนิประจําปีและยื่นงบการเงิน 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในห้าเดือน 
นับแต่วันปิดบัญชี

5

      การแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนต่อไปนี้ ห้างหุ้นส่วนจะต้อง
ย่ืนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนยนจดทะเบยนตอนายทะเบยน

ชื่อ/วัตถุประสงค์
ทุน (เพิ่มทนุ/ลดทุน/เปลี่ยนสิ่งที่นาํมาลงหุน้)
ดวงตรา
ผ้เป็นหน้ส่วน (ห้นส่วนเข้า/ออก/เปลี่ยนจําพวกหน้ส่วน)ผูเปนหุนสวน (หุนสวนเขา/ออก/เปลยนจาพวกหุนสวน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
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ที่ต้ังสาํนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาํนักงานสาขา
รายการอ่ืนๆ ที่เหน็สมควรให้ประชาชนทราบ
ควบห้างหุ้นสว่น
เลิกห้างหุ้นส่วน
เปลี่ยนตัวผูช้ําระบัญชี /ที่ต้ังสํานักงานผูช้ําระบัญชี
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี

ข้อสังเกต ย่ืนคําขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงห้นสว่นผ้จัดการ        ขอสงเกต ยนคาขอจดทะเบยนเปลยนแปลงหุนสวนผูจดการ 
เลิกห้างหุ้นส่วน และเสร็จการชําระบัญชี ต้องย่ืนภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลีย่นแปลง เลิก และวันประชมุอนุมัติรายงาน
การชาํระบัญชี (แล้วแต่กรณี)
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       คือ บริษัทประเภทหน่ึงซึ่งต้ังข้ึน โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น
มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความ
รับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินท่ีตนยังส่งใช้หุ้นไม่ครบตาม
มูลค่าของหุ้นท่ีตนถือ
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้ ื ้ ี ั ัผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดจํากัด เพียงไม่เกินจํานวนเงิน
ท่ีตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นท่ีตนถือ

9

จัดทําใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้น  ซ่ึงต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ั ่ ไป ี้ดังต่อไปนี

      (1) ชื่อบริษัท
      (2) หมายเลขหุ้น
      (3) มูลค่าหุ้น
      (4) จํานวนเงินค่าหุ้นท่ีส่งใช้แล้ว (กรณียังชําระค่าหุ้นไม่ครบ)

(5) ชื่อผ้ถือห้น หรือ คําแถลงว่าได้ออกใบห้นให้แก่ผ้ถือ      (5) ชอผูถอหุน หรอ คาแถลงวาไดออกใบหุนใหแกผูถอ
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ทําเป็นหนงัสอืทําเป็นหนงัสอื
ลงชื่อของผู้โอนกับผูร้ับโอนลงชื่อของผู้โอนกับผูร้ับโอน
มีพยานอย่างน้อย มีพยานอย่างน้อย 11  คน ลงชื่อรับรองคน ลงชื่อรับรอง
ระบเุลขหมายของหุน้ที่จะโอน เว้นแต่ เปน็กรณีมีหุ้นเดียว หรือ  ระบเุลขหมายของหุน้ที่จะโอน เว้นแต่ เปน็กรณีมีหุ้นเดียว หรือ  
มีหลายหุน้แต่โอนท้ังหมดมีหลายหุน้แต่โอนท้ังหมด
ไ ่ ํ โ ั้ ป็ โไ ่ ํ โ ั้ ป็ โหากไม่ทําตามแบบ การโอนนันตกเปน็โมฆะหากไม่ทําตามแบบ การโอนนันตกเปน็โมฆะ

          การโอนหุ้นจะนํามาใช้ยันกับบริษัทหรอืบุคคลอ่ืนได้ ต้องลงในทะเบียนการโอนหุ้นจะนํามาใช้ยันกับบริษัทหรอืบุคคลอ่ืนได้ ต้องลงในทะเบียน
ผู้ถือหุ้นแล้ว ฉะนั้น เม่ือมีการโอนหุ้นแล้วควรแจ้งให้บรษัิทจดชื่อผู้ถือหุ้นแล้ว ฉะนั้น เม่ือมีการโอนหุ้นแล้วควรแจ้งให้บรษัิทจดชื่อ
ผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วยผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย

11

จัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซ่ึงต้องมีรายละเอียดตามที่
กฎหมายกําหนด เริ่มต้ังแต่วันจดทะเบียนบริษัทเก็บรกัษาฎ
ไว้ ณ สํานักงานของบริษัท และเปิดใหผู้้ถือหุ้นทั้งหลาย
ตรวจดูได้ในเวลาทาํการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
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          จัดทํางบการเงินประจําปี และให้
้ส ั ชี ส ั ี่ผูสอบบญชตรวจสอบและรบรองและท

ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันปิดรอบปีบัญชี  

           ย่ืนงบการเงินประจําปีต่อกรม
พัฒนาธรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่พฒนาธุรกจการคา ภายใน 1 เดอน นบแต
วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

13

        จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มี
อย่ ณ วันที่ประชม และนาํสง่ต่อนายทะเบยีนอยู ณ วนทประชุม และนาสงตอนายทะเบยน
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ 

        ในระหว่างปหีากเกิดการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับผู้ถือหุน้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องนําส่ง
ั ี ื่ ้ ื ้ ่ ี ่บญชรายชอผถูอหุนตอนายทะเบยน แตหาก

ประสงค์จะที่ย่ืน ก็สามารถกระทําได้ 
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        การเรียกประชุมใหญผู่้ถือหุ้นต้องกระทําโดยคณะกรรมการ 
ในกรณีต่างๆ ดังนี้

11 คณะกรรมการเห็นสมควรให้เรียกประชุม

22 เม่ือบริษัทขาดทุนลงก่ึงหนึง่
33 เม่ือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอ

่กรณีตามข้อ 3 หากคณะกรรมการไม่เรียกประชุม เม่ือพน้ 30 วัน 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเรียกประชุมได้เอง

15

        การส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุน้ทุกครั้ง           
ต้องดําเนนิการดังนี้ตองดาเนนการดงน

11 โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ แหง่ท้องที่อย่างนอ้ย 1 คราว  และ

22 ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือสง่มอบ
ให้ถึงตัวผู้ถือหุน้ทุกคน
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ที่ประชุมใหญผู่้ถือหุ้นเท่านัน้ที่จะดําเนนิการได้
ยกเว้น กรณีแต่งต้ังแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตอ่ืนที่มิใช่ยกเวน กรณแตงตงแทนตาแหนงกรรมการทวางลง เพราะเหตุอนทมใช
การออกตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งต้ังแทนได้

17

ความรับผิดทางแพ่ง

- ความรับผิดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการกระทําผิดข้อบังคับ  
ผิดหนังสือบริคณห์สนธิ (นอกเหนือวัตถุประสงค์) หรือผิดมติท่ีประชุมใหญ่      
ผู้ถือหุ้น หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แลว้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น      
แก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการก็ได้ หาก
บริษัททไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดได้ รวมท้ัง
เจ้าหนี้ของบริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้ เท่าท่ีเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีกรรมการกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือทํานอกเหนืออํานาจและบริษัทไม่ให้สัตยาบัน กรรมการก็อาจต้อง  
รับผิดเป็นการส่วนตัว
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ความรับผิดทางอาญา (ตาม พรบ.กําหนดความผิดฯ พ.ศ.2499) 
- ไม่ลงพิมพ์โฆษณา หรือไม่ส่งคาํบอกล่าวเรียกประชุมใหญ่ไปยงัผู้ถือหุ้น  ุ ญ ู ุ

บริษัทมีโทษปรับไม่เกิน 2 หม่ืนบาท (กรรมการมีโทษปรับไม่เกิน 5 หม่ืน)
- ไม่ส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไปยังนายทะเบียน ภายใน 14 วันนับแต่

ประชุมสามัญ (อนุโลมยื่นพร้อมงบภายใน 1 เดือน) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท 
- ไม่เรียกประชุมวิสามัญตามท่ีผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ร้องขอ มีโทษปรับไม่เกิน 2 

หม่ืนบาท
- ไม่สง่สําเนางบดุลไปยังนายทะเบียน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันอนุมัติ หรือไม่

จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ มีโทษ
ปรับไม่เกิน 5 หม่ีนบาท

19

        กรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจด
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บ
รักษาไว้ ณ สาํนักงาน

 * รายงานการประชุมเชน่ว่านี้ หากมี
่ ่การลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานท่ีประชุม

ครัง้นัน้ หรือครั้งถัดมา จะได้รับการสนันิษฐาน
ว่าเปน็พยานหลักฐานอันถูกต้อง 
20
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        หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการต่อไปนี้ บริษัทต้องย่ืน
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนจดทะเบยนตอนายทะเบยน

ชื่อ
วัตถุประสงค์
ทุน (เพิ่มทนุ/ลดทุน) ให้ย่ืนจดทะเบียนมติพิเศษให้
เพิ่มทุน/ลดทนุ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือลดทุน

21

ข้อบังคับ ให้ย่ืนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ี่
้ ่ ้ประชุมมติพิเศษให้เปลียนแปลงข้อบงัคับ

ดวงตรา
ที่ต้ังสาํนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสาํนักงานสาขา
กรรมการเข้า/ออก ให้ย่ืนจดทะเบียนภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหรือชือ่กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท

22
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รายการอ่ืนๆ ที่เหน็สมควรให้ประชาชนทราบ
ควบบริษัท ใหย่ื้นจดทะเบียนมติพิเศษใหค้วบบริษัท
ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ี่ประชุมมีมติพเิศษใหค้วบบริษัท
และต้องย่ืนจดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่บรษัิทได้ควบเขา้กัน
เลิกบริษัท ใหย่ื้นจดทะเบียนเลิกบริษัทภายใน 14 วันเลกบรษท ใหยนจดทะเบยนเลกบรษทภายใน 14 วน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติให้เลิกบริษัท

23

เปลี่ยนตัวผูช้ําระบัญชีและ/หรือ กรณเีปลีย่นตัวผู้ชําระบัญชี 
ต้องย่ืนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว
ผู้ชาํระบัญชี
แก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ังสาํนักงานผู้ชาํระบัญชบีริษัท
ย่ืนจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชมอนมัติรายงานการชาํระบัญชีปร ชุมอนุมตรายงานการชาร บญช

24
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กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดต่างจังหวัด

ส่วนจดทะเบยีนธรุกิจกลาง ส่วนจดทะเบยีนธรุกิจกลาง 
กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และสํานกังานพฒันาธรุกจิการค้าเขต และสํานกังานพฒันาธรุกจิการค้าเขต 11--66

สํานักงานพัฒนาธุรกจิการค้าจังหวัด 
ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

หรือหรือ
ยื่นทางอินเทอร์เน็ต  
www.dbd.go.th

25

ทั้งน้ีทงน 
สามารถจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดอ่ืนได้ทั่วประเทศ

ั้ ั ี่ ็ ้ ไ       ตังแต่วันที 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

26
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        ยกเว้นยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุน้สว่นหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการซ่ึงมีกฎหมายพเิศษควบคม ได้แก่ หลักทรพัย์ คลงัสนิคา้ประกอบกจการซงมกฎหมายพเศษควบคมุ ไดแก หลกทรพย  คลงสนคา  
ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรพัย์  ให้ย่ืนขอจดทะเบียน 
ณ สาํนักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
        1. ห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดที่มีสํานกังานแหง่ใหญ่ต้ังอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา)

2 ้ ้ ส่ ิ ั ํ ั ี่ สีํ ั ่ ใ ่ ั้ ใ่ ั ั        2. หางหุนสวนบรษทจากดทมสานกงานแหงใหญตงอยูในเขตจงหวด
ใด ให้ย่ืนขอจดทะเบียนทีส่ํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซ่ึงห้างหุน้ส่วน
หรือบริษัทนัน้ มีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่

27

สายด่วน 1570สายดวน 1570

e-mail address : cgbusiness@dbd.go.the-mail address : cgbusiness@dbd.go.th

กระดานข่าวใน www.dbd.go.th
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