
“เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” 

 

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

ฟรี! อาหารกลางวัน 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

เข้าอบรม 

 

ก าหนดการอบรม 
เอกสารประกอบ 

การอบรม 

 

แผนที่ 



ล าดับ ล าดับ
1 นางสาว กชพรรณ พูลผล 27 นางสาว จิตรลดา ธรรมมา
2 นางสาว กนกรัตน์ เกตุแกว้ 28 นางสาว จิรภา บรรดาศักด์ิ
3 นาง กนกรัตน์ ธนาไชยสกลุ 29 นาย จิระวัฒน์ ทงัสุนันทน์
4 นางสาว กรรณิการ์ ศรีวงษา 30 นางสาว จิราพร พรมศรี
5 นาย กฤษฎากร ชินกจิการ 31 นางสาว จิราภรณ์ โพธิชัยยา
6 นาย กฤษณะ สุริวงศ์ 32 นางสาว จีษญา ภทูองเทยีม
7 นางสาว กญัญนันทน์ พิริยชาติรัตน์ 33 นางสาว จุฑามาศ บญุสุนีย์
8 นางสาว กณัฑ์ณณัฐ บวัติก 34 นางสาว ชญากนก ภคัธรโชติหรัิญ
9 นางสาว กานดา สายแกว้เทศ 35 นางสาว ชญาดา จันศิริสา
10 นางสาว กชิชาญา ชินชัยวุธ 36 นาง ชณิสรณ์ นุศาสตร์สังข์
11 นาย กติติศักด์ิ ดวงแกว้ 37 นาย ชัยณรงค์ มัง่มี
12 นางสาว กติิยา มาเหม็ 38 นาย ชัยวัช เกษรสมบติั
13 นางสาว เกตน์นิภา ชื่นชมกลุ 39 นางสาว ชุตินันท์ พิมพ์ดา
14 นางสาว ขนิษฐา ค าพันธ์ 40 นาง ชุติมณฑน์ อภธิรรมวาจา
15 นาง ขวัญใจ เหลืองดอกไม้ 41 นางสาว ฐาปนีย์ วระชุน
16 นางสาว ขวัญเรือน สุขวันดี 42 นางสาว ฐิตารีย์ บญุมาก
17 นางสาว ไข่มุกข์ วงศ์ศรีสัตตนาค 43 นาง ฐิติกาญจน์ ภศิูลา
18 นางสาว เงินตรา ค ายา 44 นางสาว ฐิติมา ไชยเดช
19 นาย จตุพร ชมภพูื้น 45 นาง ณกมล จันทร์เทศ
20 นางสาว จันจิรา แกว้ไกรษร 46 นางสาว ณัชวดี สีขาว
21 นางสาว จันทร์จิรา สาผุยท า 47 นาง ณัญญาพัชญ์ เบญจไตรพัฒน์
22 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีโคตรจันทร์ 48 นาย ณัฐ โชคศิรกาญจน์กลุ
23 นาง จันทภิา ปทัมเสวี 49 นาง ณัฐกานต์ ภวูงศ์ผา
24 นางสาว จารวรรณ เลไทย 50 นางสาว ณัฐวดี ลิมโพธิท์อง
25 นางสาว จารุณี แสงสุข 51 นางสาว ณิชาภา ธีรกวินสกลุ
26 นางสาว จิดาภา วชิรฐานกจิ 52 นางสาว ดารณี น้อมจิตเจียม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  13  ธันวาคม  2562
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  13  ธันวาคม  2562
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
53 นางสาว ทศัรินทร์ ศีลาเจริญ 79 นางสาว เนตรนภา กจิจงเจริญยิ่ง
54 นางสาว ทวิาทพิย์ จ าเริญทวีทรัพย์ 80 นาง บงัอร ออ่นเจริญ
55 นางสาว ธณัฐพร ปญัญาวิภาค 81 นาย บญุสรรค์ เรือนแกว้
56 นาย ธนาคม ศรีงาม 82 นาย บรูพงศ์ วรรักษ์ธารา
57 นาย ธนาพนธ์ วิธานพิสิฐพงศ์ 83 นางสาว เบญญาภา พุทธวารินทร์
58 นาง ธนารักษ์ วัลลศิริ 84 นาง ใบพัด วิสุทธิศ์รี
59 นาย ธนาศักด์ิ วิธานพิสิฐพงศ์ 85 นาง ปฐมนันทน์ พานิชกลุ
60 นางสาว ธนิดา สืบอนิทร์ 86 นาย ปภาวิน เดชาวิริยะกลุ
61 นาย ธนู พรหมรังษี 87 นางสาว ประครอง สุวะนิช
62 นาย ธวัชชัย พรมศรี 88 นางสาว ประภารัตน์ ก าเนิดหล่ม
63 นางสาว ธัญลักษณ์ เมฆมล 89 นาย ปรินทร พรมกสิกร
64 นางสาว ธัญลักษณ์ ทวีคูณ 90 นางสาว ปริยา เชียงหลิว
65 นางสาว ธิดาทพิย์ ปา้นภมูิ 91 นางสาว ปรียารัตน์  ผาบญุมา
66 นาย ธีร์ธวัช ปฐวีกลุ 92 นางสาว ปาริชาติ ปานิเสน
67 นางสาว นภาพร ฝูงดี 93 นาง ปยิภรณ์ อดุรเสถียร
68 นางสาว นฤมล โนนทงิ 94 นาย ปยิะพันธ์ เปาวัลย์
69 นาง นัฐรินทร์ แสงพรมชาลี 95 นาง ปยิะรัตน์ สีโสภา
70 นางสาว นันทติา ทพิย์วราสิริ 96 นาย พณัฏตสัก หาญอาษา
71 นางสาว นันธิดา ค าอน้ 97 นาย พรชัย ขอผล
72 นางสาว นัยนา วรวิเศษ 98 นางสาว พรพิศ นิคมวรรณ
73 นางสาว นาฏยากร ตรงเพชร 99 นาง พัชรียา พลับแกว้
74 นางสาว นาริตา ยืนบญุ 100 นาย พัสกร ส าโรงพล
75 นางสาว น้ าออ้ย แกน่เขียว 101 นาย พิพัฒพงษ์ สุขากนัยา
76 นางสาว นิตยา ประเสริฐสุข 102 นางสาว พิมพ์นารา ชารี
77 นางสาว นิยากรณ์ พลเขตร์ 103 นางสาว พิมพิสมัย นิระมล
78 นาย นิเวช เสระภมูิ 104 นางสาว พิลาวรรณ มีสีสรรค์



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  13  ธันวาคม  2562
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
105 นางสาว เพ็ญศรี เจริญรัตน์ 131 นางสาว รัตติกาล ค ามุกชิก
106 นาย ไพบลูย์ นนทช์ะสิริ 132 นาง รัตนา ข าสกล
107 นาย ไพรัตน์ ภพูาดแร่ 133 นาง ราณี ภสีูน้ า
108 นาง ภควดี น้อยบวัทอง 134 นาย รุ่ง มหาวรรณ์
109 นาง ภณัทริา สายเชื้อ 135 นางสาว รุ่งฉัตร นามวิจิตร
110 นางสาว ภทัรภร รอดคลองตัน 136 นางสาว วชิรญาณ์ สมหนองออ้
111 นางสาว ภทัร์มน ฉันทว้ตวงศ์ 137 นาย วรรคย์ภทัร พานิชกลุ
112 นาง ภศัษ์ จันทร์ธนะกลุ 138 นางสาว วรรณวิมล แพร่ชินวงศ์
113 นาย ภาณุ อาวัชราการ 139 นางสาว วรรณิศา บญุพิมพ์
114 นาง ภาวิดา มีธรรม 140 นางสาว วรรณี พิมพ์สาลี
115 นางสาว มนตร์ฑิกานต์ ทองค า 141 นาง วรรฺณิสา เงินขาว
116 นางสาว มนันญา ทองบอ่ 142 นางสาว วรารัตน์ มาศจร
117 นางสาว มนัสนันท์ ดีบรีุ 143 นาง วรารัศม์ ทพินัต
118 นาง มารศรี ลิมโพธิท์อง 144 ร้อยเอก วัชรินทร์ แดงมณี
119 นาง มาริษา กล่ินจันทร์ 145 นาย วิชยุทธ์ ทพิย์วราสิริ
120 นาง มิง่กมล ธานี 146 นางสาว วิชุตา พลุนู
121 นางสาว เมธินี ตาเต่า 147 นาย วิทยา แสงวรรณกลู
122 นาง เมษา เมตตาพจน์ 148 นางสาว วิภาพร ปรีจ ารัส
123 นางสาว ยุพเรศ ปจัชามาตย์ 149 นางสาว วีระยา นรสิงห์
124 นาง ยุพิน ทวีเลิศ 150 นาย วุฒิ นาคะวิบลูย์
125 นาง ยุภาพันธ์ ค าโยธา 151 นางสาว ศรัณยา ทฆีธนานนท์
126 นางสาว ยุภาภรณ์ โยธี 152 นางสาว ศศิญดา อธิปตัยกลุ
127 นางสาว ยุวดี ประจ ารัตน์ 153 นางสาว ศศิวิมล แกว้เบา้
128 นาง รจน์พรรณ สวนิตจ าเรียง 154 นาย ศักด์ิชัย เสริมพานิช
129 นางสาว รชาดา สารทรัพย์ 155 นางสาว ศิรกาญจน์ เทศประสิทธิ์
130 นาง รัชนี รุ่งแสงทอง 156 นาย ศิริ ขาวเจริญ



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  13  ธันวาคม  2562
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
157 นางสาว ศิริพักตร์ วิชัย 183 นางสาว หนึ่งฤทยั สุวะสาร
158 นางสาว ศิริภา อนิทะวงค์ 184 นางสาว อนงค์นุช สายแวว
159 นางสาว ศิริรัตน์ ตติยรัตน์ 185 นางสาว อนงนาฎ ไกรทอง
160 นางสาว ศิริสุข ล้ิมชนะกลุ 186 นางสาว อภทัรา นิลวาศ
161 นาย ศุภชาติ รอดรักษา 187 นาย อภญิญา นาคเกษม
162 นางสาว สมคิด สุระอดุร 188 นางสาว อภญิญา โพธิศ์าลาแสง
163 นางสาว สาริกา นะรา 189 นางสาว อมรรัตน์ กลุแกว้
164 นาย ส าราญ อาวัชราการ 190 นางสาว อรฤทยั พิษพันธ์
165 นาง สิราภสัร์ โพธิใ์หญ่ 191 นางสาว อรุณรัตน์ โบว์แดง
166 นาย สิริชัย เกตุแกว้ 192 นางสาว อลิสษร โพธิกดุสัย
167 นางสาว สุกฤตา อนุสนธิ์ 193 นาย อคัรเดช แกว้เกดิ
168 นาง สุจิรา พลศักด์ิ 194 นางสาว อจัฉราพรรณ ทองค า
169 นาย สุพจน์ วิวัฒนรัตนบตุร 195 นางสาว อนัธิกา ภริมย์เชย
170 นางสาว สุพัฒน์  บบุผาพิลา 196 นางสาว อารีรัตน์ พัดฐาน
171 นางสาว สุภาพร แกว้ดวงดี 197 นางสาว อ าภา ปานสุวรรณ์
172 นาง สุภาภรณ์ เกษรแกว้ 198 นาง อนิทร์กรแกว้ บญุครองสุข์
173 นาง สุภาภรณ์ สิงหว์ิมลรัตน์ 199 นางสาว อนิทร์ธุอร หารค าแพง
174 นางสาว สุภาวดี จันทร์พรมดี 200 นาย อกุฤษฎ์ ศรีสมยศ
175 นางสาว สุมลตรา วิชาชัย 201 นางสาว อทุมุพร จุลกะบตุร
176 นาย สุรชาติ ทาคูบอน 202 นาง อไุรวรรณ แสพลกรัง
177 นาย สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล 203 นาง อสุาสม ศรีงาม
178 นางสาว สุรีรัตน์ ต้ังพรพิสิฐ 204 นาย เอกภาพ ธนาสกลุเจริญ
179 นาย สุวิทย์ จิราวัฒน์วรากลุ
180 นางสาว แสงดาว คุณทนั
181 นางสาว หทยักานต์ สารีโท
182 นางสาว หทยัภทัร บญุเรือง



 
 ก าหนดการอบรม 

หลักสตูร “เริม่ตน้อย่างมั่นคง สูก่้าวต่อไปอย่างยัง่ยนื” 
วนัที ่ 13  ธนัวาคม  2562 

ณ หอ้งทุง่ศรเีมอืง 2 ชัน้ 3 โรงแรมเซน็ทารา คอนเวนชัน่เซน็เตอร ์อดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี
 

วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 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 

นางไอลดา  สุขบัญชา 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ  
อุดรธานี 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. 
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การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัต ิ

นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ ์
นิติกรช านาญการพิเศษ 

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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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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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 
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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://g.page/centaraudon?share 


