คำชีแ้ จงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เรื่อง กำรจัดกำรประชุมของนิตบิ คุ คลภำยใต้ขอ้ กำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563
--------------------------------------------------ด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19
ภำยในประเทศอยู่ในกำรควบคุมของรัฐบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น รัฐบำลจึงออกมำตรกำรผ่อนคลำย
ให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนสำมำรถดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในกำรจัดประชุม
กำรอบรม กำรสัมมนำ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
และมี ก ำรประกำศใช้ พ ระรำชก ำหนดว่ ำ ด้ ว ยกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 ตั้ งแต่ วั นที่
19 เมษำยน 2563 เป็ น ต้น มำ ในกรณีที่ กฎหมำยบัญญัติให้ ต้องมีกำรประชุม เช่น กำรประชุมกรรมกำร
ผู้ถือหุ้น สมำชิกสมำคมกำรค้ำและหอกำรค้ำ สำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ จึงทำให้ข้อจำกัด
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดประชุมของบริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ สิ้นสุดลง
ดังนั้น กรมพัฒ นำธุร กิจ กำรค้ำจึง ออกประกำศ เรื่อง กำรจัดกำรประชุมของนิติบุคคลภำยใต้ข้อ กำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พระรำชก ำหนดกำรบริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกำศ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง มำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2563
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ขอชี้แจงทำควำมเข้ำใจ ดังนี้
1. ระยะเวลำกำรจัดประชุม กำรยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น และกำรยื่น งบกำรเงินตำมที่กฎหมำยกำหนด มีดังนี้
นิติบคุ คล
บริษัทจำกัด

กำรจัดประชุม
ภำยใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

บริษัทมหำชนจำกัด
สมำคมกำรค้ำ
หอกำรค้ำ

ภำยใน 120 วัน
นับแต่วันทีส่ ิ้นปีกำรบัญชี

กำรยืน่
บัญชีรำยชือ่ ผู้ถือหุน้
ภำยใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น
ภำยใน 1 เดือน
นับแต่วันเสร็จกำรประชุม
-

งบกำรเงิน
ภำยใน 1 เดือน
นับแต่วันที่งบกำรเงิน
ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
ภำยใน 1 เดือน
นับแต่วันที่งบกำรเงิน
ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
ภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่

2. เมื่อกรมออกประกำศกรม เรื่อง กำรจัดกำรประชุมของนิติบุคคลภำยใต้ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9
แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป ให้บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด
สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ ที่มีรอบปีบัญชี ก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุม
ดำเนินกำรดังนี้

-22.1 บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมำชิก (แล้วแต่กรณี)
ให้ แ ล้ว เสร็จ ก่อนวัน ที่ป ระกำศฯ มีผลใช้บั งคับ คือ ให้จัด ประชุม ตั้งแต่บัด นี้จ นถึง 30 พฤศจิก ำยน 2563
และยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น งบกำรเงิน ตำมระยะเวลำในข้อ 1
2.2 จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลกำรจัดประชุมล่ำช้ำ และยื่นหนังสือชี้แจงฯ ภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2564
โดยมีช่องทำงกำรยื่นหนังสือชี้แจงฯ คือ
(1) ช่องทำงออนไลน์ ที่ www.dbd.go.th >
หัวข้อบริกำรออนไลน์ > ระบบกำรนำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) > ข่ำว e-Filing
้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
- มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ จงการประชุมในรูปแบบ Google Form
- หนั งสือชีแ
(กรุณาล็อกอิน GMAIL ก่อน คลิ๊ กกรอกแบบฟอร์ม)

หรือ *คลิกทีน่ เี่ พือ่ ดำวน์โหลด ตัวอย่ำงหนังสือชีแ้ จงเหตุผล* และยืน่ โดย *คลิกทีน่ เี่ พือ่ ยืน่ หนังสือชีแ้ จงออนไลน์*
(2) ยื่ น ด้ว ยตนเอง ที่ กรมพั ฒ นำธุรกิจกำรค้ำ หรือส ำนั กงำนพัฒ นำธุร กิจกำรค้ำเขต 1 – 6 หรื อ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
3. ตัวอย่ำง กำรประชุม กำรยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น และกำรยื่นงบกำรเงิน เมื่อนิติบุคคลมีรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 และยังไม่ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น จะต้องจัดประชุม ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
และยื่นงบกำรเงิน ดังนี้
นิติบคุ คล

กำรจัดประชุม

บริษทั จำกัด
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563)

กำรยืน่
กรณีจัดประชุมวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
บัญชีรำยชือ่ ผู้ถือหุน้
งบกำรเงิน
ภำยใน 14 วัน
ภำยใน 1 เดือน
14 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2563
( 31 ธ.ค.63 เป็น
วันหยุดรำชกำร
จึงยื่นได้ในวันทำกำรถัดไป
คือวันที่ 4 ม.ค.64)

ไม่เกิน
บริษทั มหำชนจำกัด
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563)

30 พฤศจิกำยน 2563

ภำยใน 1 เดือน
31 ธันวำคม 2563

ภำยใน 1 เดือน
31 ธันวำคม 2563

( 31 ธ.ค.63 เป็น
( 31 ธ.ค.63 เป็น
วันหยุดรำชกำร
วันหยุดรำชกำร
จึงยื่นได้ในวันทำกำรถัดไป จึงยื่นได้ในวันทำกำรถัดไป
คือวันที่ 4 ม.ค.64)
คือวันที่ 4 ม.ค.64)

สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563)

เกิน 120 วัน
แต่ไม่เกิน

-

ภำยใน 30 วัน
30 ธันวำคม 2563

30 พฤศจิกำยน 2563

ให้จัดทำหนังสือชีแ้ จงเหตุผลกำรจัดประชุมล่ำช้ำ และยืน่ หนังสือชี้แจงฯ
ภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2564

-34. บทกำหนดโทษ
นิติบุคคล ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป ประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด
รำยใด ที่จัดประชุมใหญ่ ส ำมัญผู้ถือ หุ้น เกินกว่ำ 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี สมำคมกำรค้ำและ
หอกำรค้ำ จัดประชุมใหญ่เกินกว่ำ 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีกำรบัญชี ต้องระวำงโทษปรับ ดังนี้
4.1 บริษัทจำกัด ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
ฐำนควำมผิด
ไม่ทำบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภำยใน
4 เดือนนับแต่วันทีล่ งในงบดุล (ม.1197)

อัตรำค่ำปรับ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจ
บริษทั
ลงลำยมือชือ่ ผูกพันบริษทั
คนละ
6,000 บำท
6,000 บำท

4.2 บริษัทมหำชนจำกัด ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ฐำนควำมผิด

ไ ม่ จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ภ ำ ย ใ น 4 เ ดื อ น
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ม.98 วรรคหนึ่ง)

อัตรำค่ำปรับ
ยินยอมให้ปรับ
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
ยินยอมปรับเมื่อ
พบกำรกระทำควำมผิด
(ไม่ออกหนังสือ)
ภำยใน 30 วัน
ภำยใน 60 วัน
เกินกว่ำ 60 วัน

คณะกรรมกำร
4,000 บำท
6,000 บำท
8,000 บำท
12,000 บำท

4.3 สมำคมกำรค้ำ ตำมพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ พ.ศ. 2509 และหอกำรค้ำ ตำมพระรำชบัญญัติ
หอกำรค้ำ พ.ศ. 2509
ฐำนควำมผิด
ไม่นำงบดุลเสนออนุมัติต่อทีป่ ระชุมใหญ่ภำยใน 120 วัน
(สมำคมกำรค้ำ ม.27 / หอกำรค้ำ ม.34)

อัตรำค่ำปรับ
สมำคมกำรค้ำ
1,000 บำท

หอกำรค้ำ
1,000 บำท

กองข้อมูลธุรกิจ
พฤศจิกำยน 2563

