
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบักำรจดักำรประชุมนติบิคุคลภำยใตป้ระกำศของจังหวดั 
เรื่อง สั่งปดิสถำนทีเ่ป็นกำรชัว่ครำว 

******************* 

1. นิติบุคคล : ประกอบด้วย บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ  
2. รอบปีบัญชี : นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดระหว่ำงวันที่ 26 ธันวำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563  
3. เหตุที่ได้รับผลกระทบ : มีประกำศของทำงรำชกำรซึ่งก ำหนดควบคุมกำรเปิดหรือปิดสถำนที่เป็น 

กำรชั่วครำว หรือ มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยจ ำกัด จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
     เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนกำรประชุมออกไป 
4. วันประชมุทีก่ ำหนดไวเ้ดมิ  : เฉพำะนิติบุคคลท่ีก ำหนดจดัประชุมระหว่ำงวันที่ 26 – 30 เมษำยน 2564  
5. ขอบเขตกำรเลื่อนวันประชุม : เลื่อนกำรประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันประชุมที่ก ำหนดไว้เดิม 

โดยให้ยื่นหนังสือชี้แจงพร้อมกำรยื่นงบกำรเงิน ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น หรือรำยงำนประจ ำปี  แล้วแต่กรณี ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน -  
30 มิถุนำยน 2564  (เพื่อเชื่อมข้อมูลกับส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง)  

6. กำรยื่นหนังสือชี้แจง งบกำรเงิน ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือ  
รำยงำนประจ ำปี : หลังจำกที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมำชิก แล้วแต่กรณี ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
6.1 ยืน่หนงัสอืชีแ้จง : ผำ่นชอ่งทำงออนไลน์ ได้ที่เวบ็ไซตก์รมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ www.dbd.go.th   

โดยมขีั้นตอน ดงันี ้
(1)  เลือกบริกำรออนไลน์ เมนกูำรจดทะเบยีนนติบิคุคลทำงอเิลก็ทรอนกิส ์(DBD e-Registration)  
(2)  คลิก เมนูเขำ้สู่ระบบโดยนิติบคุคล  
(3)  กรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนของนติิบุคคลหรือรหัสที่ใช้งำนระบบ DBD e-Filing  
(4)  คลิกเข้ำสูร่ะบบ  
(5)  กรอกข้อมูลชีแ้จงเหตุผล  
(6)  คลิกบันทกึข้อมูล 

6.2 ยืน่งบกำรเงนิ บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง : ผำ่นระบบ DBD e-filing ดงันี ้ 
(1) บริษัทจ ำกัด 

                   บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น 
          งบกำรเงนิ : ยื่นภำยใน 1 เดอืน นบัแตว่นัประชมุผูถ้ือหุน้ พร้อมกับรำยงำนผู้สอบบัญชี 
                         รบัอนญุำตและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ       

(2) บริษัทมหำชนจ ำกัด  
          บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  
          งบกำรเงนิ : ยื่นภำยใน 1 เดอืน นบัแตว่นัประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมกับส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้  
                           รำยงำนประจ ำปี รำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน               

(3) สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ 
          งบดุล : ยื่นภำยใน 30 วัน นับแต่วันประชุมสมำชิก พร้อมกับรำยงำนประจ ำปี และส ำเนำ       

                              รำยงำนกำรประชุมใหญ่สมำชิก (กรณียื่นด้วยตนเองในรูปแบบกระดำษและไม่ได้ระบุ 
                              วันประชุมในงบดุล ต้องส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ด้วย) 

/ตัวอย่ำง... 
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ตวัอย่ำง 
  ระยะเวลำกำรจัดประชุม กำรยื่นงบกำรเงินและส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำรยื่น
หนังสือชี้แจง ดังนี้ 

 
นติบิคุคล 

ก ำหนดวนัประชมุเดิม 
(26 -30 เม.ย.64) 

วนัทีจ่ดัประชมุแลว้เสรจ็ 
(ระหวำ่ง 1 -31 พ.ค.64) 

ก ำหนดระยะเวลำกำรยืน่ 
บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ งบกำรเงนิ/งบดลุ 

บรษิทัจ ำกดั 
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63 

 
30 เม.ย.2564 

ภำยใน 1 เดือน 
(ภำยใน 31 พ.ค.2564) 
ประชุม 31 พ.ค. 2564 

ภำยใน 14 วัน
ภำยใน  

14 มิ.ย.2564 

ภำยใน 1 เดือน 
ภำยใน 

30 มิ.ย.2564 
บรษิทัมหำชนจ ำกดั 

รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63 
 

26 เม.ย.2564 
ภำยใน 1 เดือน 

(ภำยใน 26 พ.ค.2564) 
ประชุม 15 พ.ค.2564 

ภำยใน 1 เดือน 
ภำยใน 

15 มิ.ย.2564 

ภำยใน 1 เดือน 
ภำยใน 

15 มิ.ย.2564 
สมำคมกำรคำ้/หอกำรคำ้ 
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63 

 
30 เม.ย.2564 

ภำยใน 1 เดือน 
(ภำยใน 31 พ.ค.2564) 

ประชุม 31 พ.ค.2564 

- 
 

ภำยใน 30 วัน 
ภำยใน 

30 มิ.ย.2564 
กำรยืน่หนงัสอืชีแ้จง  :  พรอ้มกำรยืน่งบกำรเงนิและส ำเนำบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ผำ่นชอ่งทำงออนไลน ์
                             ท่ี www.dbd.go.th ในระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Registration)  

 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

เมษำยน 2564 


