
Meeting ID: 
986 1820 9049

Passcode: 
690973

3. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไม่มีแจกในวันอบรม)

ประกาศรายชื�อผู้มสีทิธิ�เข้าอบรม
ก้าวทันประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ฉบบัปรับปรุงใหม่

และเตรียมความพร้อมการนําสง่งบการเงนิ
วนัจนัทร์ที� 30 มกราคม 2566

ณ ศนูยป์ระชมุ 1 ศตวรรษ ชั�น 6 กรมพฒันาธุรกจิการค้า
 

4. ผู้มีสิทธิ�เข้ารับการอบรม หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทราบล่วงหน้าภายในวันที�  
    27 มกราคม 2566 (หากไม่แจ้งให้ทราบกรมฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป)

2. รหัสหลักสูตร อยู่ระหว่างรออนุมัติจากสภาฯ (กรมฯ จะแจ้งให้ทราบทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา 
    ในวันที� 6 กุมภาพันธ์ 2566)

1. กรณีรับชมผ่าน Zoom meeting  ไม่สามารถนับชั�วโมง CPD ได้ นับได้เฉพาะ Onsite เท่านั�น!

คําชี�แจง

มีบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

1 นำง กชพรรณ ต้ังวัชรชัย 26 นำงสำว จันทนำ จันทรำช

2 นำงสำว กมลทิพย์ เกียรติศักด์ิทวี 27 นำงสำว จันทร์เจ้ำ ดวงเงิน

3 นำงสำว กมลวรรณ กุลทนันท์ 28 นำงสำว จันทิรำ จรัสวัชรำกร

4 นำงสำว กรรณิกำ พิบูลย์วรกิจ 29 นำย จำรึก โรจนวงศ์

5 นำงสำว กรรณิกำร์ เอ้ียพิน 30 นำงสำว จำรุณี หงษ์ตระกูล

6 นำงสำว กรวรรณ เจริญศิวกรณ์ 31 นำงสำว จิตติมณฑ์ ปรีดำนุชำต

7 นำงสำว กฤชพร พิศิษฐเจริญ 32 นำงสำว จิตติมำ คุปต์ธนำกร

8 นำย กฤษณพล โสสำระ 33 นำงสำว จิตรำ ปัญญำนันทเกียรติ

9 นำง กฤษลภำภัทร จันทร์เมฆำ 34 นำง จินดำ สุวรรณกิจบริหำร  

10 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ 35 นำง จินดำรัตน์ ยศสมศักด์ิ

11 นำงสำว กัณฑ์ปภัส ชัยเดชะสุวิทย์ 36 นำง จินตนำ  กิตติวัชรำพงษ์

12 นำง กันยำ ไชยเศรษฐ์ 37 นำงสำว จิรำภรณ์ บรรเทิงใจ

13 นำง กัลยกร วีรภัทรำ 38 นำงสำว จีรภำ เสณีตันติกุล

14 นำงสำว กัลยำ โต๊ะทอง 39 นำงสำว จุฑำมำศ แซ่แพ

15 นำงสำว กัลยำ เย่ียมช่ืน 40 นำงสำว จุฑำมำศ หวังพงษ์

16 นำงสำว กำญจนำ รัชพงษ์ไทย 41 นำงสำว ชณภัช พลซำ

17 นำย กำณฑ์ธีถ์เดช ปรีชำรตนศำสตร์ 42 นำงสำว ชนัชญ์ภัทร์ ปำนแก้ว

18 นำย กิตติ โพนุสิต 43 นำง ชบำ ศรีสุวรรณ

19 นำง กิติยำ จงรักษ์ระวีวรรณ 44 นำง ชลธร หอวงศ์รัตนะ

20 นำงสำว กุลธิดำ ส ำรำญจิตต์ 45 นำงสำว ชลิตำ โปยทอง

21 นำงสำว กุลวดี วัฒกำนนท์ 46 นำย ชัยวัฒน์ ทวีกิตติกุล

22 นำงสำว ขนิษฐำ กำรุณ 47 นำงสำว ชำณิช ต้ังวัฒนภูมิ

23 นำงสำว ขนิษฐำ ตันโชติมงคล 48 นำงสำว ชิน พัฒน์  เพ่ิม พูล สิน ชัย 

24 นำย เขมณชำติ พัฒนะสมเดช 49 นำย ชุติเทพ หิรัญรักษ์

25 นำงสำว คนึงนิตย์ วงศ์ 50 นำงสำว ชุติมำ จินดำวงษ์

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

51 นำงสำว ชุติมำ พันธ์ศรีนิรมล 76 นำง ธนพร อัศวชัยสิทธิกุล

52 นำงสำว ชุติมำ สีหม่ืนไว 77 นำย ธนำกร ตันติกำญจน์

53 นำง ชุลี เทศวิศำล 78 นำงสำว ธนิดำ ล้ิมสวัสด์ิ

54 นำงสำว ฐิติรัตน์ ภมร 79 นำย ธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์

55 นำง ฑริชำ วงศ์ถำวรม่ัน 80 นำย ธนิท อมรรัตน์พิพัฒน์

56 นำงสำว ณัชนัญ  บุญหล้ำ 81 นำงสำว ธมกร ชูไชยรินทร

57 นำงสำว ณัฏฐกัญญำ สิทธ์ิเดชวรกมล 82 นำงสำว ธัชปภำ ศรีจ ำปำ

58 นำง ณัฐญดำ ม่ิงบรรเจิดสุข 83 นำงสำว ธัญชนก ทองศรี

59 นำงสำว ณัฐพร มณีจักษ์ 84 นำง ธัญญ์ฐิตำ อัครธนนท์หิรัญ

60 นำย ณัฐวุฒิ พยุงพงษ์ 85 นำงสำว ธัญญลักษณ์ รุจิวนำรมย์

61 นำงสำว ณัทสรณ์ วงศ์มหำเศรษฐ์ 86 นำงสำว ธัญวลี อุณหเสรี

62 นำง ณิชรัตน์ พรชูเกียรติ 87 นำงสำว ธันยชนก รัชฏสมบัติ

63 นำงสำว ณีรนุช  เลอสรวงศำนติ 88 นำงสำว ธีรนุช วรำยุเดช

64 นำง ณุจี เพชรพรหม 89 นำง ธีรยำ อัครเดชวรรธ

65 นำงสำว ดวงใจ ปุรำถำเน 90 นำงสำว นนทมลวรรณ สะแกกลำง

66 นำงสำว ดวงเทียน สุริยะวิจิตรวงศ์ 91 นำงสำว นพรัตน์ ทรัพย์อดุลชัย

67 นำงสำว ดอกรัก โมลำลำย 92 นำงสำว นภัสสร ปรำกำรวิวัฒน์

68 นำย เดชำ โพธ์ิรักษ์ 93 นำงสำว นภัสสรณ์ เพียซ้ำย

69 นำงสำว เตือนตำ อินทคุณจินดำ 94 นำงสำว นภำพร ค ำสุขขำ

70 นำงสำว ถนอมทรัพย์ เจริญคุณวิวัฏ 95 นำงสำว นภำภรณ์ บุญจรัส

71 นำย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 96 นำงสำว นฤมล เต่ียบัวแก้ว

72 นำงสำว ทิพย์วรรณ รำชพิทักษ์ 97 นำง นลพรรณ แช่มศักด์ิสิทธ์ิ

73 นำงสำว ทิพสุดำ ไชยสำม 98 นำงสำว นลินธีรำ ภมรพล

74 นำงสำว ธนพร พืชเก้ือกูล 99 นำงสำว นวพร เงินงำมเลิศ

75 นำงสำว ธนพร ศรแจ่ม 100 นำงสำว นวรัตน์ ปณีตะผลินทร์



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

101 นำงสำว นวิยำ โชติภัสวงศำ 126 นำย ประวัติ แสงจันทร์

102 นำงสำว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอำจ 127 นำย ประวิทย์ วิภูศิริคุปต์

103 นำงสำว นันทนำ ข่ำขันมะณี 128 นำย ประสิทธ์ิ  ม่ิงอำรี วำณิช 

104 นำงสำว นันทิดำ ดิลกวรโชติ 129 นำย ประเสริฐ บุญศรี

105 นำงสำว นันทิยำ บุญใจรัก 130 นำงสำว ปริมนิภำ อู่ไพบูรณ์

106 นำงสำว นิตยำ วงศ์ธัญลักษณ์ 131 นำง ปรีเปรม ข ำโสภำ

107 นำย นิธิศ จีระกูรวิวัฒน์ 132 นำง ปำณิสรำ เหล่ำแก้ว

108 นำงสำว เนำวรัตน์ ธรรมเสนำ 133 นำงสำว ปำริชำติ หงษ์สุวรรณ

109 นำงสำว บัญจรัตน์ นนทภำ 134 นำง ปำลิดำ อมรสวัสด์ิวัฒนำ

110 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ 135 นำง ผกำยมำศ สุขขี

111 นำงสำว บุญญนุช บุสยบุตร 136 นำง พนัชกร พัฒนวศิน

112 นำงสำว บุญญรัตน์ ข้อเพชร 137 นำง พรเพ็ญ องอำจวำจำ

113 นำงสำว บุญญำ ศุภวโรดม 138 นำงสำว พรรณำ พจนำมงคลกุล

114 นำงสำว บุปผำ เมธีชุติกุล 139 นำย พรสุข สุธำสันติรักษ์

115 นำย บุรินทร์ เล้ียงพฤกษำ 140 นำงสำว พรสุรีย์ธร สุขยำนุดิษฐ

116 นำงสำว บุศรำ เหรียญเลิศเจษฎำ 141 นำงสำว พรอุมำ นันทกำรัตน์

117 นำง บุศรินทร์ เจียมปัญญำ 142 นำง พัชรำวดี บุญพะเนียด

118 นำงสำว บุษบำ ด้วยสำร 143 นำงสำว พัชรินทร์ คงฉำง

119 นำงสำว เบญจพร กำฬคลอด 144 นำง พัชรี สุริยสุทธิวงศ์

120 นำงสำว เบญจพร สุชัยพร 145 นำงสำว พัฒนำ เพ่ิมศิริพันธ์ุ

121 นำงสำว ปภำวดี อัศวเบ็ญจำง 146 นำง พิชญ์ชญำศำ  กีรติผำติโรจน์ 

122 นำงสำว ประทุม นวลแขกุล 147 นำงสำว พิชญ์ณัฎฐ วำดสันทัดสกุล

123 นำงสำว ประเทือง ต่วนเอ่ียม 148 นำงสำว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภำสกุล

124 นำงสำว ประนอม นวลแขกุล 149 นำงสำว เพ็ญศรี ผโลทัยด ำเกิง

125 นำงสำว ประพีร์ พุกสวัสด์ิ 150 นำงสำว ไพลิน เลิศเสรี



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

151 นำงสำว ภัสธำรีย์ ศุภชัยศิริกุล 176 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ลำวัณย์ นิเลำะ

152 นำย ภำธรวัชร์ ฉำยสุวรรณ 177 นำย วทัญญู อินทโพธ์ิพันธ์ุ

153 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ภำวินี เกษกำรณ์ 178 นำงสำว วนิดำ คลองพบสุข

154 นำย ภูเทพ ประทีปวรกุล 179 นำงสำว วรภรณ์ พุกภิญโญ

155 นำงสำว ภูริชญำ ไชยนันตำ 180 นำงสำว วรรณกร จินดำรุ่งเรือง

156 นำงสำว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์ 181 นำง วรรณกร เพชรวิสิทธ์ิ

157 นำงสำว มนัสนันท์ งำมสันติวงศ์ 182 นำงสำว วรรณภำ สืบสิงห์

158 นำงสำว มลฤดี เผ่ำกันหำ 183 นำง วรรณวนัช ดีสมโชค

159 นำง มำลินี สุทธินันท์ 184 นำงสำว วรรณำ แซ่ล้ิม

160 นำงสำว มำลี เอ่ียมวงศ์วุฒิ 185 นำงสำว วรรณำ ศิริอุบลวัฒนำ

161 นำงสำว มำลีวรรณ นิลอร่ำม 186 นำงสำว วรรณี พร้อมชัยยำพร

162 นำงสำว มุกดำ เสริมบุญครอง 187 นำงสำว วรรณี รำชภักดี

163 นำงสำว ยุคลธร สุขประเสริฐ 188 นำงสำว วรำภรณ์ พุ่มเรืองนำม

164 นำงสำว ยุพำภรณ์ เดชะศิริ 189 นำงสำว วรำวรรณ ประภำนุกูล

165 นำงสำว ยุวรินทร์ ธรรมพัฒน์รัชตะ 190 นำย วัชรินทร์ แดงมณี

166 นำงสำว รังสิมำ แก้วรักษ์ 191 นำงสำว วันดี อนันต์พิริยะกุล

167 นำงสำว รัชนี อุทยำนันท์ 192 นำงสำว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์

168 นำงสำว รัญย์รมิตำ งำมเจริญ 193 นำงสำว วัลลภำ ตัญฑโญภิญ

169 นำงสำว รัตนำภรณ์ นำคเจริญ 194 นำย วำศิษฎ์ นุตวัฒน์

170 นำงสำว รัตนำวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย 195 นำย วิจิตร กิจถำวรกุล

171 นำงสำว รัสรินทร์ อริยโชติพรสิน 196 นำย วิเชียร เครือองอำจนุกูล

172 นำงสำว รุสดำ มูเก็ม 197 นำงสำว วิภำ คุปต์วำทินกุล

173 นำย ลภัทธร พรหมวิเศษ 198 นำงสำว วิภำพรรณ ล้ิมศิริเศรษฐกุล

174 นำง ลักขณำ แย้มสรวล 199 นำงสำว วิมล พินทุพีรโกวิท

175 นำงสำว ลัดดำ โอกำศเจริญ 200 นำงสำว วิมล โรจน์กำญจนพร



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

201 นำงสำว วิไล ศุภประชำกร 226 นำง สมรัก พูลทรัพย์อนันต์

202 นำย วิวัฒน์ กิจเสรี   227 นำย สมศักด์ิ พงศ์พันธ์ุ

203 นำย วุฒิสิทธ์ิ บุญประเสริฐสุข 228 นำง สรวงธร กิรำนุพงศ์

204 นำย ศรำวุฒิ แช่มศักด์ิสิทธ์ิ 229 นำงสำว สรัญชิดำ เอ่ียมรัศมีโชติ

205 นำงสำว ศรี สุวรรณ  เจียร วรกุล  230 นำย สรำวุธ สิงห์เห

206 นำงสำว ศศิเกษม แก้วมณี 231 นำงสำว สลิล ดิสวัฒน์

207 นำงสำว ศศิธร ด ำรงสินสวัสด์ิ 232 นำย สังคม อุ่นธง

208 นำงสำว ศศิมำ จันทรจิตร 233 นำย สำธิต สถิตธรรมจิตร

209 นำง ศศิวิมล เอ่ียมวิริยะพงษ์ 234 นำงสำว สำยชล จุฑำมณี

210 นำงสำว ศันสนีย์ แป้นเกิด 235 นำงสำว สำยทิพย์ พลับเกล้ียง

211 นำงสำว ศิชญำพัชร์ บุญโศภิษฐ์ 236 นำงสำว สิรินพร เตชะศฤงคำร

212 นำงสำว ศิรำพร อำณัติยำจิณ 237 นำงสำว สิรินพร นวมมี

213 นำง ศิริกัลลยำ ศักด์ิวณิชด ำรง 238 นำง สิริพร เกียรติน่ิงประชำ

214 นำง ศิริพร ธีรทีฆำนุวงศ์ 239 นำงสำว สิริมำ กังวำล

215 นำงสำว ศิริพร ภิวัฒน์มงคลชัย 240 นำงสำว สิริยำ สิริมำนุวัฒน์

216 นำงสำว ศิริพร ภิวัฒน์มงคลชัย 241 นำง สิริวรรณ จันทรเวทิน

217 นำงสำว ศิริพร รักวิจิตรศิลป์ 242 นำงสำว สิริวรรณ วงศ์วศวัฒน์

218 นำงสำว ศิริพร ศศิบุตร 243 นำงสำว สุกัญญำ ทัพทวี

219 นำง ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมำตย์ 244 นำงสำว สุกัญญำ พละสุ

220 นำงสำว ศุภมำส รัตนลภน 245 นำงสำว สุกัญญำ ภิญโญวิทยะกูล

221 นำย สมจิต กล่ ำอยู่ 246 นำงสำว สุขใจ ปำนผำสุข

222 นำย สมชำติ พัฒนกิจจำรักษ์ 247 นำง สุชัญญำ เป่ียมจินดำ

223 นำย สมชำตื ฉัตรชัยด ำรง 248 นำง สุชำดำ  รำมัญอุดม

224 นำย สมชำย แก้วสอน 249 นำย สุชำติ จำรุสถำพร

225 นำงสำว สมพร โรจน์รัชนีกร 250 นำงสำว สุดำรักษ์ ปะหุปะมง



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

251 นำงสำว สุดำรัตน์ แซ่เอ้ียว 276 นำงสำว สุวรรณำ ก้ำนชูช่อ

252 นำงสำว สุดำวรรณ มำนะชัย 277 นำงสำว สุวรรณำ บุญมีลำภประเสริฐ

253 นำงสำว สุทธินันท์ เทียนทอง 278 นำงสำว สุวำรี บริสุทธิคุณ

254 นำง สุธี บัวบำน 279 นำย สุวิทย์ เต็มสุขย่ิง

255 นำง สุนทรี จ่ันหนู 280 นำงสำว สุวิวรรณ์ ปำนวัชรำคม

256 นำงสำว สุนันท์ เจริญปฐมพงศ์ 281 นำย เสกสรรค์ ศิริอุดมพงค์

257 นำย สุนันท์ อนันตเสรี 282 นำงสำว เสำวณี ไทยจงรักษ์

258 นำงสำว สุนิดำ มหำพิรุณ 283 นำงสำว เสำวรส ช่ืนศิริพงษ์

259 นำงสำว สุปรำณี ก้องเกียรติกมล 284 นำย หริพันธ์ ห้ำวหำญ

260 นำงสำว สุพรรษำ  วงษ์วำรี 285 นำย หะริน วงศ์จรรโลงศิล

261 นำงสำว สุพัตรำ แซ่ล้ี 286 นำง อณิธร มำดีประเสริฐ

262 นำงสำว สุพิชญำ ศรีรัตน์ 287 นำย อธิบดี วำมะชำติ

263 นำย สุภัทร ธุระธรรมำนนท์ 288 นำงสำว อนงค์ พำนิชเจริญนำน

264 นำงสำว สุภัทรำ คุณำวงศ์เดช 289 นำย อนิรุธ สมบูรณ์

265 นำงสำว สุภำ ภัทรวำนิชำนนท์ 290 นำย อนุ ทองเกษม

266 นำง สุภำพร รุ่งร ำพรรณ 291 นำง อนุจิต แก้วร่วมวงศ์

267 นำงสำว สุมำลี อำจเอ่ียม 292 นำงสำว อมร พงษ์ภมร

268 นำย สุรชัย บรรยงพงศ์เลิศ 293 นำย อมรรัตน์  ภัทรอำรยสกุล

269 นำย สุรชัย วงศ์ไพโรจน์กุล 294 นำงสำว อรจิรำ เนียมนำค

270 นำงสำว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์ 295 นำงสำว อรทัย อภิสุข

271 นำย สุรนัฐ ยรรยงลีลำงกูร 296 นำงสำว อรพิน อินทะใจ

272 นำย สุรพงษ์ สิทธำทิพย์ 297 นำย อรรถพล วำนิชชำ

273 นำย สุรศักด์ิ ภวปัญญำกุล 298 นำงสำว อรวรรณ เจริญปรัชญำกุล

274 นำง สุรัตน์ เพชรมุณี 299 นำงสำว อรวรรณ พรโกมลรัตน์

275 นำง สุรีพร ทวีกิตติกุล 300 นำงสำว อรอนงค์ ระงับพิศม์



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง “ก้ำวทันประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมควำมพร้อมกำรน ำส่งงบกำรเงิน” 

วันจันทร์ท่ี  30  มกรำคม  2566  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

 ณ  ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-นำมสกุล

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 27 มกรำคม 2566

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

301 นำย อัคญำณ อำรยะญำณ 306 นำงสำว อำรยำ พุฒิพงศ์ธรณ์

302 นำงสำว อัจฉรำ ต้ังศรีวิริยะกุล 307 นำงสำว อุมำ รุ่งเรือง

303 นำงสำว อัจฉรำ ศรีสันต์ 308 นำงสำว อุไร รัตน์  เป่ียมศัทธำ 

304 นำงสำว อัมพำ ธนไพศำลกิจ 309 นำงสำว อุไรพร ถ่ินพรทิพย์

305 นำงสำว อำภำวรรณ เจริญพงศ์พูล 310 นำงสำว อุษณี รักวิจิตรศิลป์

311 นำง อุษณีย์ โทณะวณิก



 

 

 

กำหนดการอบรม 
โครงการอบรม เรื่อง “ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ 

และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน” 
วนัจันทรท์ี ่ 30  มกราคม  2566   ศูนยป์ระชมุ 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

วนั/เวลา รายการ วทิยากร 

08.00-08.45 น. ลงทะเบยีน  

08.45-09.00 น. พิธเีปดิการอบรม อธบิดกีรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

09.00-12.00 น.   Update กฎหมาย 
     - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 
     - พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565   

- นายกิตติศักดิ์ โชตพินชิเศรษฐ์ 
  นกัวิชาการพาณชิย์เชี่ยวชาญ          
  (ด้านการจดทะเบยีนธุรกจิ) 
- นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสขุ 
  ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันากฎหมาย 1  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

12.45-14.45 น. 
  

 การจัดหาผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี  และวิธีการตรวจสอบ 
รายชื่อผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ของกิจการ 

 ประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบบ่อยจากการ         รับ
งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนวทางแก้ไข 

- นางสาวพนดิา วไิลวงศ์ 
  นกัวิชาการพาณชิย์ชำนาญการพิเศษ 
- นางสาวศิริวรรณ เพชรไชยา 
  นกัวิชาการพาณชิย์ชำนาญการ 

15.00-16.00 น.   การใช้ประโยชนจ์าก Data Warehouse คลงัขอ้มลูของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

- นางสาวรัตตพิร ลาภะ 
  นกัวิชาการพาณชิย์ชำนาญการ 
- นางสาววรญัญา มไหสวริยะ 
  นกัวิชาการพาณชิย์ปฏบิัติการ 

หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.00 – 10.15 น. และ  เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 
                   พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 น. – 12.45 น. 

 

Zoom   Meeting ID : 986 1820 9049   

           Passcode:    690973                             
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กฎหมายเดมิ กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

(คสช.) มาตรา 1016 การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษทั การแก้ไขข้อความท่ี
ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลงั และการจด
ทะเบียนอย่างอ่ืนตามท่ีลกัษณะ 22
หุ้นส่วนและบริษทั ก าหนดให้จด
ทะเบียน ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั
ตามท่ีรฐัมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศ
ก าหนด

มาตรา 1016 การจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น
หรอืบรษิทั การแกไ้ขขอ้ความทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
ไวใ้นภายหลงั และการ จดทะเบยีนอยา่งอื่น
ตามทีล่กัษณะ 22 หุน้สว่นและบรษิทั ที่
ก าหนดใหจ้ดทะเบยีน ใหจ้ดทะเบยีนต่อนาย
ทะเบยีน ณ ส านกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัที่
ส านกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยูห่รอืตามทีร่ฐัมนตรเีจา้
กระทรวงประกาศก าหนด

- มาตรานี้เป็นเรือ่งสถานทีย่ืน่จดทะเบยีน ซึง่ไดเ้คยมกีารแกไ้ขลา่สดุ 
ตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่21/2560 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 

- ตามรา่งที ่DBD เสนอ ไมไ่ดต้ดัค าวา่ “ต่อนายทะเบยีน”

- เรือ่งสถานทีย่ืน่จดทะเบยีน จะม ี2 ชอ่งทาง คอื

1. ชอ่งทางออนไลน์ (e-Registration)

2. ชอ่งทางออฟไลน์ (walk in) ซึง่ม ี1 หลกั กบั 2 ขอ้ยกเวน้

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ

สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)
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กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1017 ถ้ า ข้อความท่ีจะ      
จดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา
เกิดขึ้นในต่างประเทศไซร้ ท่านให้นับ
ก าหนดเวลาส าหรบัการจดทะเบียน
หรือประกาศโฆษณาข้อความนั้น 
ตัง้แต่เวลาเม่ือค าบอกกล่าวนัน้มาถึง
ต าบลท่ีจดทะเบียนหรือต าบลท่ีจะ
ประกาศโฆษณานัน้เป็นต้นไป

มาตรา 1017 ถา้ขอ้ความหรอืขอ้มลูทีจ่ะ
ใชใ้นการจดทะเบยีนหรอืประกาศโฆษณา
เกดิขึน้ในต่างประเทศไซร้ ท่านใหเ้ริม่นบั
ก าหนดระยะเวลาส าหรบัการจดทะเบยีนหรอื
ประกาศโฆษณาขอ้ความนัน้ ตัง้แต่เวลาเมือ่
ค าบอกกล่าวขอ้ความหรอืขอ้มลูนัน้มาถงึ
ต าบลส านกังานแหง่ใหญ่ของหา้งหุน้สว่น
หรอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนหรอืต าบลทีจ่ะ
ประกาศโฆษณานัน้เป็นตน้ไป

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการนบัระยะเวลาการยืน่จดทะเบยีนหรอื
ประกาศโฆษณากรณีทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้ในต่างประเทศ เชน่ 
กรณีกรรมการบรษิทัเสยีชวีติหรอืท าหนงัสอืลาออกใน
ต่างประเทศ 

- มกีารแกไ้ขถอ้ยค าแตกต่างไปจากรา่งที ่DBD เสนอ เลก็น้อย เชน่ 
เพิม่ค าวา่ “ขอ้มลู” เป็นตน้

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ

สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
(คสช.) มาตรา 1020/1 ให้รฐัมนตรีเจ้ากระทรวง
มีอ านาจออกกฎกระทรวง ลด หรอืยกเว้น
ค่าธรรมเนียมท่ีออกตามมาตรา 1018 และ
มาตรา 1020

มาตรา 1020/1 ใหร้ฐัมนตรเีจา้กระทรวงมอี านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนด ลด หรอืยกเวน้คา่ธรรมเนียม
ทีอ่อกตามมาตรา 1018 และมาตรา 1020

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดคา่ธรรมเนียม
ใหแ้ตกต่างกนัตามรปูแบบการท าธุรกรรมกไ็ด้

- มาตราน้ีเป็นเรือ่งการใหอ้ านาจรฐัมนตรกี าหนด ลด หรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม
เกีย่วกบัการจดทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมการตรวจเอกสาร ขอคดัส าเนา หรอื
หนงัสอืรบัรอง ตามรปูแบบการท าธุรกรรม ซึง่ไดเ้คยมกีารแกไ้ขล่าสดุ ตาม
ค าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่21/2560 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560

- ในชัน้การพจิารณาของ กมธ. สส. มกีารเสนอใหต้ดัมาตรานี้ออกทัง้มาตรา 
เน่ืองจากเหน็วา่ มาตรา 1018 และมาตรา 1020 ทีม่อียูเ่ดมิใหอ้ านาจรฐัมนตรใีน
การก าหนด ลด หรอื ยกเวน้คา่ธรรมเนียมไดอ้ยูแ่ลว้

- ปัจจุบนัมกีารก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ดงันี้

1. ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมแบบคงที ่(Flat Rate) 

2. ลดคา่ธรรมเนียม 50% ส าหรบั e-Regis และเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

3. ยกเวน้คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ทีไ่มใ่ชก่ารจดทะเบยีน แก่หน่วยงานของรฐั

- มาตราน้ีไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เน่ืองจากเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1097 บคุคลใด ๆ ตัง้แต่สาม
คนขึน้ไปจะเร่ิมก่อการและตัง้เป็น
บริษทัจ ากดักไ็ด้ โดยเข้าช่ือกนัท า
หนังสือบริคณหส์นธิ และกระท าการ
อย่างอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายน้ี

มาตรา 1097 บุคคลใด ๆ ตัง้แต่สามสอง
คนขึน้ไปจะเริม่ก่อการและตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั
กไ็ดโ้ดยเขา้ชือ่กนั ท าหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
และกระท าการอยา่งอืน่ตามบท บญัญตัแิหง่
ประมวลกฎหมายนี้

- มาตรานี้เป็นเรื่องการปรบัลดจ านวนคนทีจ่ะมาร่วมกนัจดัตัง้
บรษิทัจ ากดัจากเดมิ 3 คนเหลอื 2 คน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรา 1012 ทีร่ะบุถงึสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นและบรษิทั วา่
เป็นสญัญาทีบุ่คคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงเขา้กนัเพือ่ท า
กจิการรว่มกนั โดยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรกนัจากกจิการทีท่ า

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขระบบ (การลอ็ก
จ านวนผูเ้ริม่ก่อการขัน้ต ่า) ตอ้งแกไ้ขระเบยีบบางขอ้ เชน่ ขอ้ 75 
(การประชุมจดัตัง้บรษิทัไมจ่ าเป็นตอ้งมผีูเ้ขา้รว่มประชมุครบทุก
คน) และแกไ้ขแบบพมิพก์ารจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการน าแบบพมิพเ์ก่ามาใชย้ื่นจดทะเบยีน
ดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1099 หนังสือบริคณหส์นธินัน้ 

ท่านให้ท าเป็นต้นฉบบัไว้ไม่น้อยกว่าสอง
ฉบบั และให้ลงลายมือช่ือของบรรดาผู้เร่ิม
ก่อการ และลายมือช่ือ ทัง้ปวงนัน้ให้มีพยาน
ลงช่ือรบัรองด้วยสองคน

หนังสือบริคณหส์นธิซ่ึงได้ท านัน้ ท่าน
บงัคบัให้น าฉบบัหน่ึงไปจดทะเบียนและมอบ
ไว้ ณ หอทะเบียนในส่วนพระราชอาณาเขต
ซ่ึงบง่ไว้ว่าจะบอกทะเบียนตัง้ส านักงานของ
บริษทันัน้

มาตรา 1099 หนงัสอืบรคิณหส์นธนิัน้ ทา่นให้
ท าเป็นตน้ฉบบัไวไ้มน้่อยกวา่สองฉบบั และใหล้ง
ลายมอืชือ่ของบรรดาผูเ้ริม่ก่อการ และลายมอืชือ่
ทัง้ปวงนัน้ใหโ้ดยมพียานลงชือ่รบัรองดว้ยสองคน 
และใหน้ าฉบบัหนึ่งไปจดทะเบยีน

หนงัสอืบรคิณหส์นธซิึง่ไดท้ านัน้ ท่านบงัคบั
ใหน้ าฉบบัหนึ่งไปจดทะเบยีนและมอบไว ้ณ หอ
ทะเบยีนในสว่นพระราชอาณาเขตซึง่บ่งไวว้า่จะ
บอกทะเบยีนตัง้ส านกังานของบรษิทันัน้

ถา้การจดทะเบยีนบรษิทัมไิดท้ าภายในสาม
ปีนบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนหนงัสอื
บริคณห์สนธิ ให้หนังสือบริคณห์สนธินัน้สิ้นผล

- มาตราน้ีเป็นเรือ่งการก าหนดอายุของหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไว ้ แต่ไมไ่ดไ้ปจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทั ใหส้ิน้ผลลงเมือ่ครบ 
3 ปีนบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่เกีย่วพนักบัชือ่บรษิทัที่
ใชจ้ดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธไิว้

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขระบบ (เพือ่ลอ็กไมใ่หห้นงัสอื
บรคิณหส์นธทิีส่ ิน้ผลแลว้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัไดอ้กีต่อไป และปลดลอ็กชือ่
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธไิวแ้ละสิน้ผลแลว้ใหว้่างและสามารถ
ขอจองชือ่นัน้ได)้ ตอ้งแกไ้ขระเบยีบบางขอ้ เชน่ ขอ้ 38 (8) และขอ้ 69  (ที่
ก าหนดถงึขอ้ตกลงใหห้นงัสอืบรคิณหส์นธสิิน้ผลหากไมจ่ดทะเบยีนจดัตัง้
ภายใน 10 ปี ไว)้ และแกไ้ขแบบพมิพห์นงัสอืบรคิณหส์นธ ิ(บอจ. 2) ซึง่มี
ขอ้ความทีร่ะบุวา่ ผูเ้ริม่ก่อการตกลงกนัใหห้นงัสอืบรคิณหส์นธสิิน้ผลหาก
ไมจ่ดจดัตัง้ภายใน 10 ปี

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการน าแบบพมิพเ์กา่มาใชย้ืน่จดทะเบยีนดว้ย
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กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
(คสช.) มาตรา 1108 กิจการอนัจะพึงท า
ในท่ีประชมุตัง้บริษทันัน้คือ

(1) ท าความตกลงตัง้ข้อบงัคบัต่าง  ๆ
ของบริษทัทัง้น้ี อาจก าหนดวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อขดัแย้ง ท่ีไม่สามารถหา
ข้อยติุระหว่างกรรมการหรือผูถื้อหุ้นไว้
ด้วยกไ็ด้

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

มาตรา 1108 กจิการอนัจะพงึท าในที่
ประชมุตัง้บรษิทันัน้คอื

(1) ท าความตกลงตัง้ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
บรษิทั  ทัง้นี้ อาจควรก าหนดวธิกีารแกไ้ข
ปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ทีไ่มส่ามารถหาขอ้ยุติ
หรอืไมส่ามารถลงมตริะหวา่งกรรมการหรอืผู้
ถอืหุน้ไวด้ว้ยกไ็ด้

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตรานี้แกไ้ขเฉพาะ (1) ในเรือ่งการตัง้ขอ้บงัคบับรษิทัเพือ่
ก าหนดวธิกีารแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ทีไ่มส่ามารถหาขอ้ยตุหิรอืไม่
สามารถลงมตไิด ้ซึง่ไดเ้คยมกีารแกไ้ขลา่สดุ ตามค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที ่21/2560 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560

- ตามรา่งที ่DBD เสนอ ขอเพิม่เตมิเพยีงค าวา่ “หรอืไมส่ามารถลง
มต”ิ

- ตวัอยา่งการตัง้ขอ้บงัคบัในกรณีนี้ เชน่ หากไมส่ามารถลงมตไิด ้ใหผู้้
ถอืหุน้กลุ่ม ก. มสีทิธเิสนอขอซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้ฝ่ายทีไ่มย่อมเขา้
รว่มประชุมลงมต ิเป็นตน้ แต่วธิกีารแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว จะตอ้งไม่
ขดัแยง้กบักฎหมาย

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ

สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
(คสช.) มาตรา 1128 ในใบหุ้นทกุ ๆ ใบให้
กรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนลงลายมือช่ือ
เป็นส าคญั

ในใบหุ้นนัน้ต้องมีข้อความต่อไปน้ี 
คือ

(1) ช่ือบริษทั

(2) เลขหมายหุ้นท่ีกล่าวถึงในใบ
หุ้นนัน้

(3) มลูค่าหุ้นหน่ึงเป็นเงินเท่าใด

(4) ถ้าและเป็นหุ้นท่ียงัไม่ได้ใช้เงิน
เสรจ็ ให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้น

(5) ช่ือผูถ้ือหุ้น หรือค าแถลงว่าได้
ออกใบหุ้นนัน้ให้แก่ผูถื้อ

มาตรา 1128 ในใบหุน้ทุก ๆ ใบใหก้รรมการ
อยา่งน้อยหนึ่งคนลงลายมอืชือ่เป็นส าคญัและ
ประทบัตราของบรษิทั ถา้มี

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตรานี้แกไ้ขเฉพาะวรรคแรก ในเรือ่งการออกใบหุน้ โดย
ก าหนดใหม้กีารประทบั ตราบรษิทัดว้ยถา้หากบรษิทัมตีราประทบั 
ซึง่ไดเ้คยมกีารแกไ้ขล่าสดุ ตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่21/2560 เมือ่
วนัที ่4 เมษายน 2560

- ตัง้แต่อดตีมา DBD มองวา่บรษิทัจ ากดัจะจดทะเบยีนตราประทบั
หรอืไมก่ไ็ด ้ขึน้อยูก่บัการก าหนดอ านาจกรรมการ เชน่ “กรรมการ
หนึ่งคนลงลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” แต่กฎหมาย
เดมิก่อนมกีารแกไ้ขโดย คสช. ก าหนดใหใ้บหุน้

- บรษิทัตอ้งเขา้ใจหลกัในการจดัท าใบหุน้ตามมาตรานี้ซึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์ารประทบัตราในใบหุน้ดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดมิ กฎหมายใหม่ สาระส าคัญ

มาตรา 1158 นอกจากจะมีข้อบงัคบั
ของบริษทัไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่า
กรรมการมีอ านาจดงัพรรณนาไว้ในหก
มาตราต่อไปน้ี

มาตรา 1158 นอกจากจะมขีอ้บงัคบัของ
บรษิทัไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ท่านวา่กรรมการมี
อ านาจดงัพรรณนาไวต้ามบทบญัญตัใินหกเจด็
มาตราต่อไปนี้

- มาตรานี้เป็นเรือ่งทีก่ฎหมายยอมใหก้ าหนดขอ้บงัคบัแตกต่างจาก
หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 1159 – 1164) ก าหนดไว้
โดยปรบัเพิม่จ านวนมาตราต่อจากมาตรา 1158 นี้ จาก 6 มาตรา 
เป็น 7 มาตรา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่เตมิมาตรา 1162/1

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่เตมิมาตรา 1162/1 โดยยงัคง
หลกัการเดมิ
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1162/1 ไม่มีใน ป.พ.พ. เดิม มาตรา 1162/1 การประชุมกรรมการอาจ

ด าเนินการโดยการตดิต่อสือ่สารดว้ยเทคโนโลยี
อยา่งหนึ่งอยา่งใด โดยกรรมการไมจ่ าเป็นตอ้ง
ปรากฏตวัในทีป่ระชมุกไ็ด ้เวน้แต่ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัจะก าหนดหา้มไว้

การประชุมกรรมการโดยการตดิต่อสือ่สาร
ดว้ยเทคโนโลยตีามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ใหถ้อืวา่กรรมการซึง่ใชก้ารตดิต่อสือ่สารตาม
วรรคหนึ่งไดเ้ขา้รว่มประชุมกรรมการ และให้
นบัเป็นองคป์ระชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในการ
ประชมุดว้ย

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการก าหนดใหส้ามารถจดัประชุมคณะกรรมการ
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ซึง่แต่เดมิ (ก่อนมกีารออกประกาศ คสช. 
ฉบบัที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 
มถุินายน 2557 หรอืในปัจจุบนั คอื พ.ร.ก. วา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563) ไมส่ามารถจดัประชุมผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้แต่หลงัจากมกีารออกประกาศ คสช. ฉบบัที ่74/2557
ดงักล่าว กส็ามารถจดัประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

- แมม้าตรานี้จะก าหนดถงึเฉพาะการประชุมกรรมการ แต่การ
ประชุมผูถ้อืหุน้ กส็ามารถจดัประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้าม 
พ.ร.ก.วา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ทีเ่ป็น
กฎหมายกลาง

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของกฎหมายทีม่รีองรบัอยูแ่ลว้ใน
ปัจจุบนั



10

สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1175 ค าบอกกล่าวเรียกประชมุใหญ่ให้

ลงพิมพโ์ฆษณาในหนังสือพิมพแ์ห่งท้องท่ีอย่างน้อย
หน่ึงคราวก่อนวนันัดประชมุไม่น้อยกว่าเจด็วนัและ
ส่งทางไปรษณียต์อบรบัไปยงัผูถ้ือหุ้นทุกคนมีช่ือใน
ทะเบียนของบริษทัก่อนวนันัดประชมุไม่น้อยกว่าเจด็
วนั เว้นแต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชมุใหญ่เพื่อลง
มติพิเศษให้กระท าการดงัว่านัน้ก่อนวนันัดประชมุ
ไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนั 

ค าบอกกล่าวเรียกประชมุใหญ่นัน้ ให้ระบุ
สถานท่ี วนั เวลา และสภาพแห่งกิจการท่ีจะได้
ประชมุปรึกษากนั และในกรณีท่ีเป็นค าบอกกล่าว
เรียกประชมุใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษให้ระบขุ้อความท่ี
จะน าเสนอให้ลงมติด้วย 

มาตรา 1175 ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่ใหล้งพมิพ์
โฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์หง่ทอ้งทีอ่ยา่งน้อยหน่ึงคราวก่อน
วนันดัประชุมไมน้่อยกวา่เจด็วนัและสง่ทางไปรษณยีต์อบรบั
ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนทีม่ชีื่อในทะเบยีนของบรษิทัก่อนวนันดั
ประชุมไมน้่อยกวา่เจด็วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรยีก
ประชุมใหญ่ แต่ในกรณีทีบ่รษิทัมหีุน้ชนิดทีม่ใีบหุน้ออกใหแ้ก่ผู้
ถอื ใหโ้ฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์หง่ทอ้งทีอ่ยา่งน้อยหน่ึงครัง้
หรอืในสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑ ์วธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง ก่อนวนันดัประชุมไมน้่อยกวา่เจด็วนัดว้ย หาก
เป็นค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่เพือ่ลงมตพิเิศษใหก้ระท า
การดงักล่าววา่นัน้ ก่อนวนันดัประชุมไมน้่อยกว่าสบิสีว่นั

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตราน้ีแกไ้ขเฉพาะวรรคแรก ในเรือ่งการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งไมต่อ้งมี
การโฆษณาในหนงัสอืพมิพอ์กีต่อไป ยกเวน้กรณีมหีุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หรอืมี
ขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวใ้หต้อ้งโฆษณา กย็งัตอ้งโฆษณาในหนงัสอืพมิพ ์หรอืในสือ่
อเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

- จากการแกไ้ขมาตราน้ี DBD จะตอ้งออกกฎกระทรวง เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ในการโฆษณาค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่ในสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ตอ้งแกไ้ข
ระเบยีบแบบพมิพต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ค ารบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัจ ากดั และ
ขอ้บงัคบัส าเรจ็รปูของกรม ขอ้ 12

- ข้อบังคบัของบริษัทใดที่ก าหนดให้โฆษณาการบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถื อหุ้นใน
หนังสอืพมิพไ์วต้ามกฎหมายเดมิ ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัไดต้่อไป หากไม่ต้องการโฆษณา
แบบทีก่ฎหมายใหมก่ าหนดจะตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบันัน้ดว้ย

- การแก้ไขข้อบังคบัให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ การเชิญประชุมยงัต้องท าตามที่
ขอ้บงัคบัเดมิก าหนดไว ้และสามารถนัดเรยีกประชุมไวล้่วงหน้าได ้แต่จะประชุมลงมติ
กนัไดต้ัง้แต่วนัทีก่ฎหมายใหมม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้ (7 กุมภาพนัธ ์2566) เป็นตน้ไป

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการน าแบบพมิพเ์ก่ามาใชย้ืน่จดทะเบยีน และหากไม่ตอ้งการ
โฆษณาค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้อกีต่อไป จะตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัดว้ย 

* การโฆษณาหนงัสอืพมิพต์าม ป.พ.พ. มาตราอื่น ๆ ยงัไมส่ามารถโฆษณาในสือ่
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1178 ในการประชมุใหญ่ ถ้าไม่

มีผูถ้ือหุ้นมาเข้าประชมุรวมกนัแทนหุ้นได้
ถึงจ านวนหน่ึงในส่ีแห่งทุนของบริษทั
เป็นอย่างน้อยแล้ว ท่านว่าท่ีประชมุอนั
นัน้จะปรึกษากิจการอนัใดหาได้ไม่

มาตรา 1178 ในการประชุมใหญ่ ถา้ไมต่อ้งมี
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้
รว่มประชุมรวมกนัแทนหุน้ไดถ้งึไมน้่อยกวา่สอง
คนและมจี านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึ่ง
ในสีแ่หง่ทุนของบรษิทัเป็นอยา่งน้อยแลว้ ท่านวา่
ทีป่ระชมุอนันัน้จะปรกึษากจิการอนัใดหาไดไ้ม่
จงึจะสามารถลงมตใินเรือ่งใด ๆ ได้

- มาตรานี้เป็นเรือ่งองคป์ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่เดมิก าหนดไวเ้ฉพาะ
จ านวนหุน้ตอ้งไมน้่อยกวา่ 1 ใน 4 แต่ของใหมก่ าหนดเรื่องจ านวน
คนทีเ่ขา้ประชุมตอ้งไมน้่อยกวา่ 2 คน เพิม่เขา้ไปดว้ย

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัส าเรจ็รปูของ
กรม ขอ้ 15

- ขอ้บงัคบัของบรษิทัใดทีก่ าหนดเรื่ององคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ไวเ้ดมิโดย
ไม่ได้ก าหนดเรื่องจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 คนไว ้ไม่
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ในประเดน็นี้ แต่ถา้อยากจะแกไ้ขก็
สามารถประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้แก้ไขได้เลยทนัที ไม่
จ าเป็นต้องรอประชุมวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2566 (ต่างจากกรณีตาม
มาตรา 1175)

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการน าขอ้บงัคบัส าเรจ็รปูเก่ามาใชย้ืน่จด
ทะเบยีนดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
(คสช.) มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศ
อนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ี
ประชมุใหญ่

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นได้เป็นครัง้เป็นคราว ใน
เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมีก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกจากเงินก าไร ถ้าหากบริษทัขาดทุน 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้
หายขาดทุนเช่นนัน้

การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระท าภายใน
หน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชมุใหญ่ หรอื
กรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี

มาตรา 1201 หา้มมใิหป้ระกาศอนุญาตเงนิปันผล
นอกจากโดยมตขิองทีป่ระชุมใหญ่

กรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว ในเมือ่ปรากฏแก่
กรรมการวา่บรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้

ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่น
นอกจากเงนิก าไร ถ้าหากบรษิทัขาดทุน หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน
เชน่นัน้

การจา่ยเงนิปันผลนัน้ใหก้ระท าด าเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในหน่ึงเดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมใหญ่หรอื
กรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี

- มาตราน้ีแกไ้ขเฉพาะวรรค 4 ในเรือ่งการจา่ยเงนิปันผลทีจ่ะตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืน ซึ่งไดเ้คยมกีารแกไ้ขล่าสุด ตาม
ค าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่21/2560 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 โดยแต่เดมิ
ก าหนดใหจ้า่ยภายใน 1 เดอืนเทา่นัน้ จงึเกดิกรณีปัญหาทีเ่ริม่จา่ยภายใน 1 
เดอืน แต่จา่ยแลว้เสรจ็เมือ่ลว่งพน้ระยะเวลา 1 เดอืนแลว้ ซึง่ไมเ่ป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

- ขอ้บงัคบัของบรษิทัใดทีก่ าหนดเรือ่งการจา่ยเงนิปันผลไวเ้ดมิ โดยไมไ่ด้
ก าหนดว่าจะตอ้งจา่ยใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืนไว ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ขอ้บงัคบับรษิทั ในประเดน็นี้ แต่ถา้อยากจะแกไ้ขกส็ามารถประชุมผูถ้อื
หุน้เพือ่ลงมตพิเิศษใหแ้กไ้ขไดเ้ลยทนัท ีไมจ่ าเป็นตอ้งรอประชุมวนัที ่7 
กุมภาพนัธ ์2566 (ต่างจากกรณีตามมาตรา 1175)

- บรษิทัต้องเขา้ใจหลกัในการจ่ายเงนิปันผลตามมาตรานี้ซึ่งมกีาร
เปลีย่นแปลง ไปจากหลกัเกณฑเ์ดมิดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1237  นอกจากน้ีศาลอาจสัง่ให้เลิก

บริษทัจ ากดัด้วยเหตตุ่อไปน้ี คือ

(๑) ถ้าท าผิดในการย่ืนรายงานประชมุตัง้
บริษทั หรือท าผิดในการประชมุตัง้บริษทั

(๒) ถ้าบริษทัไม่เร่ิมท าการภายในปีหน่ึงนับ
แต่วนัจดทะเบียน หรือหยดุท าการถึงปีหน่ึงเตม็

(๓) ถ้าการค้าของบริษทัท าไปกมี็แต่ขาดทุน
อย่างเดียว และไม่มีทางหวงัว่าจะกลบัฟ้ืนตวัได้

(๔) ถ้าจ านวนผูถ้ือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่
ถึงสามคน

(คสช.) (๕) เม่ือมีเหตอ่ืุนใดท าให้บริษทันัน้
เหลือวิสยัท่ีจะด ารงคงอยู่ต่อไปได้

แต่อย่างไรกดี็ ในกรณีท าผิดในการย่ืน
รายงานประชมุตัง้บริษทั หรือท าผิดในการประชมุ
ตัง้บริษทั ศาลจะสัง่ให้ย่ืนรายงานประชมุตัง้บริษทั 
หรือให้มีการประชมุตัง้บริษทัแทนสัง่ให้เลิกบริษทัก็
ได้ แล้วแต่จะเหน็ควร

มาตรา 1237  นอกจากน้ีศาลอาจสัง่ใหเ้ลกิบรษิทัจ ากดั
ดว้ยเหตุต่อไปน้ี คอื

ฯลฯ                                  ฯลฯ

(๔) ถา้จ านวนผูถ้อืหุน้ลดน้อยลงจนเหลอืไมถ่งึสามคน
เพยีงคนเดยีว

(๕) เมือ่มเีหตุอื่นใดท าใหบ้รษิทันัน้
เหลอืวสิยัไมส่ามารถทีจ่ะด ารงคงอยูต่่อไปได้

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตราน้ีเป็นเรือ่งเหตุทีศ่าลจะสัง่ใหเ้ลกิบรษิทั ซึง่แกไ้ขเฉพาะ (4) กรณีบรษิทั มผีูถ้อื
หุน้เหลอืเพยีงคนเดยีว และ (5) กรณีมเีหตุอื่นใดทีท่ าใหบ้รษิทัไมส่ามารถด ารงอยู่
ต่อไปได้ ส าหรบั (4) เป็นการแกไ้ขใหส้อดคล้องกบัการปรบัลดจ านวนผู้เริม่ก่อการ
จดัตัง้บรษิทัเหลอื 2 คนตามมาตรา 1097 ส่วน (5) ไดถู้กแกไ้ขล่าสุด เมื่อวนัที ่4 
เมษายน 2560 ตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่21/2560 โดยแต่เดมิใชค้ าวา่ “เหลอืวสิยั” ซึง่
ยากต่อการตคีวาม

- จากการแกไ้ขมาตรา 1237 (4) น้ี DBD จะตอ้งแกไ้ขระเบยีบฯ ขอ้ 93 โดยยกเลกิการ
คาดขอ้ความแจง้เตอืนในส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (บอจ. 5) กรณีบรษิทัมผีูถ้อืหุน้
เหลอืต ่ากวา่จ านวนทีก่ฎหมายก าหนด 

- กรณีมาตรา 1237 (4) บรษิทัตอ้งเขา้ใจหลกัทีศ่าลจะสัง่ใหเ้ลกิบรษิทัตามมาตราน้ีซึง่มี
การเปลีย่นแปลง ไปจากหลกัเกณฑเ์ดมิดว้ย

- สว่นการแกไ้ขมาตรา 1237 (5) ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบั DBD และบรษิทั เน่ืองจาก
เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1238 อนับริษทัจ ากดันัน้จะควบ
เข้ากนัมิได้ เว้นแต่จะเป็นไปโดยมติพิเศษ

มาตรา 1238 อนับรษิทัจ ากดันัน้จะควบเขา้กนั
มไิดร้วมกนัได ้เวน้แต่จะเป็นไปโดยใชม้ตพิเิศษ

บรษิทัตัง้แต่สองบรษิทัขึน้ไป จะควบรวมใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้

(๑) ควบรวมกนัโดยเป็นบรษิทัขึน้ใหม ่และ
บรษิทัทีม่าควบรวมกนัต่างหมดสภาพการเป็นนิติ
บุคคล

(๒) ควบรวมกนัโดยบรษิทัหน่ึงบรษิทัใดยงัคงมี
สภาพเป็นนิตบิุคคล และบรษิทัอื่นทีค่วบรวมกนัหมด
สภาพจากการเป็นนิตบิุคคล

- มาตราน้ีเป็นเรือ่งการควบรวมบรษิทั ซึง่กฎหมายใหมก่ าหนดรปูแบบการ
ควบรวมไวใ้หเ้ลอืกได ้2 รปูแบบ ไดแ้ก่

รปูแบบที ่1 คอื A + B เป็น C 

รปูแบบที ่2 คอื A + B เป็น A หรอื เป็น B 

- รวมทัง้ก าหนดเรือ่งการหมดสภาพนิตบิุคคลของบรษิทัเดมิทีม่าควบรวมไว้
ดว้ย

- ตามรา่งที ่DBD เสนอ จะใชค้ าวา่ “ควบ” ส าหรบัการควบรวมรปูแบบที่ 1 
และใชค้ าวา่ “ผนวก” ส าหรบัการควบรวมรปูแบบที ่2 

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุระบบจดทะเบยีนให้
รองรบัการเลอืกรปูแบบการควบรวมบรษิทัรปูแบบที ่2 ดว้ย เนื่องจากแต่เดมิมี
การควบรวมในรปูแบบที ่1 เพยีงรปูแบบเดยีว รวมทัง้ปรบัปรงุแบบพมิพ์
เพือ่ใหบ้รษิทัระบุรปูแบบทีป่ระสงคจ์ะควบรวมกนั

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการน าแบบพมิพเ์กา่มาใชห้รอืการพมิพข์อ้มลูในค า
ขอจดทะเบยีนตามตวัอยา่งการกรอกแบบพมิพเ์ก่าดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1239 มติพิเศษซ่ึงวินิจฉัยให้
ควบบริษทัจ ากดัเข้ากนันัน้ บริษทัต้อง
น าไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวนั
นับตัง้แต่วนัลงมติ

มาตรา 1239 มตพิเิศษซึง่วนิิจฉยัใหค้วบ
รวมบรษิทัจ ากดัเขา้กนันัน้ บรษิทัตอ้งน าไปจด
ทะเบยีนภายในสบิสีว่นันบัตัง้แต่วนัลงมติ

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการก าหนดใหจ้ดทะเบยีนมตพิเิศษใหค้วบรวม
บรษิทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัลงมต ิ

- มาตรานี้ไม่มผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดยยงัคงหลกัการเดมิ
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1239/1 ไม่มีใน 

ป.พ.พ. เดิม
มาตรา 1239/1 เมือ่มมีตพิเิศษใหค้วบรวม

บรษิทั แลว้ แตม่ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมคดัคา้น
การควบรวมบรษิทั บรษิทัตอ้งจดัใหม้ผีูซ้ื้อหุน้ของ
ผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว ในราคาทีต่กลงกนั หรอืในกรณีที่
ไมส่ามารถตกลงกนัได ้ใหใ้ชร้าคาตามทีผู่ป้ระเมนิ
ราคาเป็นผูก้ าหนด ถา้ผูถ้อืหุน้นัน้ไมย่อมขายภายใน
สบิสีว่นันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัค าเสนอขอซื้อ ใหบ้รษิทั
ด าเนินการควบรวมบรษิทัตอ่ไปได ้และใหถ้อืวา่ผู้
ถอืหุน้ดงักลา่วนัน้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีค่วบรวม

การแตง่ตัง้ผูป้ระเมนิราคาตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการคุม้ครองผูถ้อืหุน้เสยีงขา้งน้อยทีเ่ขา้รว่มประชุมและคดัคา้นการควบรวมบรษิทั โดย
ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้ผีูซ้ือ้หุน้ของผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้นดงักลา่ว ซึง่ถกูเพิม่เตมิขึน้ใหมโ่ดยน าหลกัการมา
จากกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั

โดยมขี ัน้ตอนและวธิดี าเนนิการ สรปุไดด้งันี้ 

1. เมือ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตพิเิศษใหค้วบรวมบรษิทั และมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมลงมตคิดัคา้นการควบ
รวม

2. บรษิทัจดัหาผูซ้ือ้หุน้ (ใครกไ็ดท้ีไ่มใ่ชต่วับรษิทัเอง) มาซือ้หุน้ของผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้น ในราคาทีต่กลงกนั 
(ระหวา่งผูจ้ะซือ้ กบั ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะขาย)

3. ถา้ตกลงราคากนัไมไ่ด ้บรษิทัจะตัง้ผูป้ระเมนิราคา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง

4. เมือ่ไดร้าคาหุน้ทีจ่ะซือ้ขายกนัแลว้ ผูจ้ะซือ้หุน้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หุ้นสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้น 
หากผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้นไมย่อมขายหุน้ภายใน 14 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัค าเสนอซือ้ บรษิทัสามารถ
ด าเนินการควบรวมตอ่ไปได้

- จากการเพิม่เตมิมาตรานี้ DBD จะตอ้งออกกฎกระทรวง เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ผู้
ประเมนิราคาหุน้ทีจ่ะซือ้จากผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้นการควบรวม กรณีทีไ่มส่ามารถตกลงราคากนัได ้

- บรษิทัตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการทีเ่พิม่เขา้มาใหมต่ามมาตรานี้ดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1240 บริษทัต้องโฆษณาใน

หนังสือพิมพแ์ห่งท้องท่ีอย่างน้อยหน่ึงคราว และส่ง
ค าบอกกล่าวไปยงับรรดาผู้ซ่ึงบริษทัรู้ว่า เป็น
เจ้าหน้ีของบริษทั บอกให้ทราบรายการท่ี
ประสงคจ์ะควบบริษทัเข้ากนั และขอให้เจ้าหน้ีผู้
มีข้อคดัค้านอย่างหน่ึงอย่างใดในการควบบริษทั
เข้ากนันัน้ส่งค าคดัค้านไปภายในหกสิบวนันับแต่
วนัท่ีบอกกล่าว

ถ้าไม่มีใครคดัค้านภายในก าหนดเวลาเช่น
ว่านัน้ กใ็ห้พึงถือว่าไม่มีคดัค้าน

ถ้าหากมีเจ้าหน้ีคดัค้าน บริษทัจะจดัการ
ควบเข้ากนัมิได้ จนกว่าจะได้ใช้หน้ี หรือได้ให้
ประกนัเพื่อหน้ีรายนัน้

มาตรา1240 บรษิทัตอ้งโฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์ห่ง
ทอ้งทีอ่ยา่งน้อยหนึ่งคราวและสง่ค าบอกกลา่วไปยงั
บรรดาผูซ้ึง่บรษิทัรูว้า่เป็นเจา้หนี้ของบรษิทั บอกใหท้ราบ
รายการทีป่ระสงคจ์ะควบบรษิทัเขา้กนั และขอใหเ้จา้หนี้
ผูม้ขีอ้คดัคา้นอยา่งหนึ่งอยา่งใดในการควบบรษิทัเขา้กนั
นัน้สง่ค าคดัคา้นไปภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีบ่อกกลา่ว
เมือ่มมีตพิเิศษใหค้วบรวมบรษิทัแลว้ บรษิทัตอ้งมี
หนงัสอืบอกกลา่วมตดิงักลา่วภายในสบิสีว่นันับแต่วนัที่
ไดม้มีตไิปยงัเจา้หนี้ของบรษิทัตามรายชือ่ทีป่รากฏใน
บญัชขีองบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหค้วบ
รวมบรษิทัโดยก าหนดเวลาใหส้ง่ค าคดัคา้นภายในหนึ่ง
เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืบอกกลา่วมตนิัน้ และให้
บรษิทัโฆษณามตนิัน้ทางหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีแ่พรห่ลาย
ภายในก าหนดเวลาสบิสีว่นันัน้ดว้ย

ถา้ไมม่ใีครคดัคา้นภายในก าหนดเวลาเชน่วา่นัน้ ก็
ใหพ้งึถอืวา่ไมม่คีดัคา้น

ถา้หากมเีจา้หนี้การคดัคา้น บรษิทัจะจดัการควบเขา้
กนัควบรวมมไิดจ้นกวา่จะไดใ้ชช้ าระหนี้หรอืไดใ้หป้ระกนั
เพือ่หนี้รายนัน้แลว้

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการบอกกลา่วเจา้หนี้ใหท้ราบถงึการควบรวมบรษิทั และมสีทิธิ
คดัคา้นการควบรวมบรษิทัได ้ซึง่เป็นหลกัการทีม่อียูแ่ลว้ตามกฎหมายเดมิ แต่มกีาร
ปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑบ์างอยา่ง ดงันี้

1. ลดระยะเวลาทีใ่หเ้จา้หนี้สง่ค าคดัคา้น จาก “60 วนั” เหลอื “1 เดอืน”

* ระยะเวลา 1 เดอืนนี้ ไมส่ามารถยน่ยอ่หรอืยกเวน้ได้

2. เปลีย่นหนงัสอืพมิพท์ีจ่ะโฆษณาบอกกลา่วเจา้หนี้ จาก “หนงัสอืพมิพแ์หง่
ทอ้งที”่ เป็น “หนงัสอืพมิพร์ายวนัทีแ่พรห่ลาย”

* หนงัสอืพมิพร์ายสปัดาห ์หรอืรายปักษ ์ใชไ้มไ่ด้

* หนงัสอืพมิพท์ีม่จี าหน่ายแจกจ่ายทัว่ประเทศถอืวา่แพรห่ลาย สว่นหนงัสอืพมิพ์
ทีม่จี าหน่ายแจกจ่ายเฉพาะจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่งเพยีงจงัหวดัเดยีว ถอืวา่ไมแ่พรห่ลาย

- บรษิทัตอ้งท าความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปตามมาตรานี้ดว้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 12401/1  ไม่มีใน ป.พ.พ. เดิม มาตรา 12401/1 เมือ่ไดด้ าเนินการตามมาตรา 1239 และมาตรา 

1240 แลว้ ใหก้รรมการบรษิทัทีจ่ะควบรวมเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
นัน้ ๆ ใหม้าประชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาในเรือ่งดงัต่อไปนี้

(1) ชือ่ของบรษิทัทีค่วบรวม โดยจะใชช้ือ่ใหม่หรอืจะใชช้ือ่เดมิของ
บรษิทัใดบรษิทัหนึ่งทีจ่ะควบรวมกไ็ด้

(2) วตัถุประสงคข์องบรษิทัทีค่วบรวม
(3) ทุนเรอืนหุน้ของบรษิทัทีค่วบรวม โดยจะตอ้งมทีุนเรอืนหุน้ไมน้่อย

กวา่ทุนเรอืนหุน้ของบรษิทัเดมิอนัมาควบรวม
(4) จดัสรรหุน้ของบรษิทัทีค่วบรวมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี มใิหน้ ามาตรา 

๑๒๒๒ มาใชบ้งัคบั
(5) หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีค่วบรวม
(6) ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีค่วบรวม
(7) เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัทีค่วบรวม
(8) เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัทีค่วบรวม
(9) เรือ่งอื่น  ๆทีจ่ าเป็นในการควบรวมบรษิทั ถา้หากมี
ทัง้นี้ ตอ้งด าเนินการประชมุใหเ้สรจ็สิน้ภายในหกเดอืนนับแต่วนัที่

บรษิทัใดบรษิทัหนึ่งไดล้งมตใิหค้วบรวมเป็นรายหลงัสดุ เวน้แต่ทีป่ระชมุ
ตามมาตรานี้ลงมตใิหข้ยายเวลาออกไป แต่เมือ่รวมเวลาทัง้หมดแลว้ตอ้ง
ไมเ่กนิหนึ่งปี

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการประชุมควบรวมบรษิทั โดยก าหนดใหก้รรมการแต่
ละบรษิทัทีจ่ะควบรวมเรยีกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตนเองมาประชุมรว่มกนักบัผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัอื่นเพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่
ถูกเพิม่เตมิขึน้ใหมโ่ดยน าหลกัการมาจากกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั 
- จากการเพิม่เตมิมาตรานี้ มขีอ้พงึระวงัและขอ้สงัเกต ดงันี้
1. การพจิารณาทุนเรอืนหุน้ ตาม (3) สามารถเพิม่ทุนขึน้ไปมากกวา่ทุน

ของบรษิทัเดมิรวมกนัได ้(แต่ในสว่นทีเ่พิม่ขึน้นี้จะตอ้งมกีารเรยีกช าระคา่หุน้
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดไวด้ว้ย เชน่ กรณชี าระดว้ยเงนิตอ้งเรยีก
ช าระแลว้อยา่งน้อย 25%) 

2. การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ตาม (4) สามารถจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
แต่ละคนมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้โดยไมต่อ้งค านึงถงึสดัสว่นการถอืหุน้เดมิตาม
หลกัการในมาตรา 1222

3. การพจิารณาขอ้บงัคบั ตาม (6) ทีป่ระชุมจะลงมตใิหม้ขีอ้บงัคบัหรอืไมก่็
ได ้

4. การขยายระยะเวลาการจดัประชมุรว่มกนัตามวรรคทา้ยตอ้งด าเนินการ
ภายใน 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืนแลว้จะไมส่ามารถจดัประชุมรว่มกนัตาม
มาตรานี้ไดอ้กีต่อไป
- บรษิทัตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการทีเ่พิม่เขา้มาใหมต่ามมาตรานี้ดว้ย
โดยเฉพาะกรณตีาม (3) (4) และ (6) รวมทัง้วรรคทา้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 1240/2 ไม่มีใน ป.พ.พ. เดิม มาตรา 1240/2 ในการประชุมเพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ

รว่มกนัตาม มาตรา 1240/1 ใหป้ระชุมในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้
ส านกังานแหง่ใหญ่ของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงทีจ่ะควบรวม 
หรอืในจงัหวดัทีใ่กลเ้คยีงทีต่ ัง้ของส านกังานแหง่ใหญ่ของ
บรษิทัใดบรษิทัหน่ึงทีจ่ะควบรวม โดย

(1) ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่
หน่ึงของจ านวนหุน้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทัทีจ่ะควบรวมมา
ประชุมจงึจะเป็นองคป์ระชุม

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็น
ประธาน

(3) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมตาม (1) เวน้แต่จะตกลงกนัเป็น
อยา่งอื่น

- มาตราน้ีเป็นการเพิม่เตมิหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัองคป์ระชุม ประธานทีป่ระชุม คะแนนเสยีงชีข้าด
ของทีป่ระชุมรว่ม ตามมาตรา 1240/1 ซึง่ถูกเพิม่เตมิขึน้ใหมโ่ดยน าหลกัการมาจากกฎหมายบรษิทั
มหาชนจ ากดั
- จากการเพิม่เตมิมาตราน้ี มขีอ้พงึระวงัและขอ้สงัเกต ดงัน้ี
1. สถานทีจ่ดัประชุมรว่มกนั ตอ้งเป็นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหญ่ หรอืจงัหวดัทีใ่กลเ้คยีง

ทีต่ ัง้ของส านกังานแหง่ใหญ่ของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงทีจ่ะควบรวม
2. การนบัองคป์ระชุม ตาม (1) นัน้ ดทูีจ่ านวนหุน้ โดยทุก ๆ บรษิทัตอ้งมผีูเ้ขา้รว่มประชุมแทนหุน้

ไมน้่อยกวา่ 50% ของจ านวนหุน้แต่ละบรษิทั 
3. การนบัเสยีงขา้งมาก ตาม (3) หมายถงึ คะแนนเสยีงขา้งมากแบบธรรมดา คอื นบัเฉพาะฝ่าย

ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย กบั ไมเหน็ดว้ย ฝ่ายใดมากกวา่ฝ่ายนัน้ชนะ สว่นคนทีง่ดออกเสยีงหรอืไมม่ี
สทิธอิอกเสยีงไมน่บัรวมเป็นฐานในการค านวณ คะแนนเสยีง เชน่ ถา้มาประชุมทัง้หมด 80 เหน็
ดว้ย 30 ไมเหน็ดว้ย 20 และงดออกเสยีง 30 ถอืวา่มตผิา่นแลว้ (เทยีบเคยีงค าวนิิจฉยั
คณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง เสรจ็ที ่๑๑๗๘/๒๕๕๘ และ 263/2565)

สว่นจะนบัคะแนนเสยีงทีค่นหรอืทีหุ่น้ ยอ่มเป็นไปตามหลกัการลงคะแนนเสยีงแบบเปิดเผย
หรอืลงคะแนนลบั ตามทีม่าตรา 1182 ก าหนดไว้

ค าว่า “เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น” ตาม (3) นัน้ หมายถงึ การตกลงกนัของทีป่ระชุมร่วม
ตามมาตรา 1240/1 โดยสามารถตกลงกนัได้ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวนิิจฉันชี้ขาดของที่
ประชุม เช่น ตกลงกนัใหใ้ชค้ะแนนเสยีง  ไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 หรอื ใหน้บัคะแนนเสยีง 1 หุน้ ต่อ 1 
เสยีง เป็นตน้
- บรษิทัตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการทีเ่พิม่เขา้มาใหม่ตามมาตราน้ีดว้ย โดยเฉพาะกรณีตาม (3) (4) 
และ (6) รวมทัง้วรรคทา้ย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1240/3 ไม่มีใน ป.พ.พ. เดิม มาตรา 1240/3 คณะกรรมการบรษิทัเดมิ
ตอ้งสง่มอบกจิการ ทรพัยส์นิ บญัช ีเอกสาร 
และหลกัฐานต่าง ๆ ของบรษิทัใหแ้ก่
คณะกรรมการบรษิทัทีค่วบรวมแลว้ภายในเจด็
วนันบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้การประชุมตามมาตรา 
1240/1

- มาตรานี้เป็นการเพิม่เตมิหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการสง่มอบกจิการ 
ทรพัยส์นิ เอกสาร ต่าง ๆ ภายใน 7 วนันบัแต่เสรจ็สิน้การประชมุ
รว่มกนั ตามมาตรา 1240/1 ซึง่ถกูเพิม่เตมิขึน้ใหมโ่ดยน าหลกัการ
มาจากกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั

- จากการเพิม่เตมิมาตรานี้ มขีอ้พงึสงัเกตวา่ การสง่มอบกจิการตาม
มาตรานี้ ไมใ่ชเ่งือ่นไขของการจดทะเบยีนควบรวม ตามมาตรา 1241 

- บรษิทัตอ้งระมดัระวงัวา่อาจสง่มอบกจิการและโอนทรพัยส์นิไมไ่ด ้
หากมาจดทะเบยีนควบรวมตามมาตรา 1241 แลว้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทั
เดมิหมดสภาพการเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1241 บริษทัได้ควบเข้ากนัแล้ว
เมื่อใด ต่างบริษทัต้องน าความไปจด
ทะเบียนภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีควบ
เข้ากนั และบริษทัจ ากดัอนัได้ตัง้ขึน้ใหม่
ด้วยควบเข้ากนันัน้ กต้็องจดทะเบียน
เป็นบริษทัใหม่

มาตรา 1241 คณะกรรมการบรษิทัไดท้ีค่วบ
รวม เขา้กนัแลว้เมือ่ใด ต่างบรษิทัตอ้งน าความไป
ขอจดทะเบยีนภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัทีก่ารควบ
รวมบรษิทัเขา้กนั และบรษิทัจ ากดัอนัไดต้ัง้ขึน้
ใหมด่ว้ยควบเขา้กนันัน้กต็อ้งจดทะเบยีนเป็น
บรษิทัใหม่ พรอ้มกบัยืน่หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
และขอ้บงัคบัทีท่ีป่ระชุมตามมาตรา 1241/1 ได้
อนุมตัแิลว้ต่อ นายทะเบยีนภายในสบิสีว่นันบัแต่
วนัทีเ่สรจ็สิน้การประชุมตามมาตรา 1240/1

- มาตรานี้เป็นเรือ่งการก าหนดใหย้ืน่ขอจดทะเบยีนควบรวม ภายใน 
14 วนันบัแต่เสรจ็สิน้การประชุมรว่มกนั ตามมาตรา 1240/1

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิซึง่ยงัคงเป็นไปตามหลกัการของกฎหมายเดมิ แต่แกไ้ข
ขอ้ความใหมใ่หช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัใิน
ปัจจุบนั
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1242 จ านวนทุน
เรือนหุ้นของบริษทัใหม่นัน้ต้อง
เท่ากบัยอดรวมจ านวนทนุเรือน
หุ้นของบริษทัเดิมอนัมาควบเข้า
กนั

มาตรา 1242 จ านวนทุนเรอืนหุน้ของบรษิทั
ใหมน่ัน้ ตอ้งเท่ากบัยอดรวมจ านวนทุนเรอืนหุน้
ของบรษิทัเดมิอนัมาควบเขา้กนั เมือ่นาย
ทะเบยีนรบัจดทะเบยีนการควบรวมบรษิทัแลว้ 
ใหน้ายทะเบยีนหมายเหตุในทะเบยีน ดงันี้

(1) ในกรณีทีค่วบรวมกนัเป็นบรษิทัขึน้ใหม ่    
ใหห้มายเหตุวา่บรษิทัเดมิทีค่วบรวมกนัหมด
สภาพจากการเป็นนิตบิุคคล

(2) ในกรณีทีค่วบรวมกนัโดยบรษิทัใดบรษิทั
หนึ่งยงัคงมสีภาพเป็นนิตบิุคคล ใหห้มายเหตุวา่
บรษิทัอื่นทีเ่หลอืนัน้หมดสภาพจากการเป็นนิติ
บุคคล

- มาตรานี้เป็นการก าหนดหลกัการใหมเ่รือ่งการหมายเหตุทางทะเบยีน แทน
หลกัการเดมิทีก่ าหนดเรือ่งทุนของบรษิทัใหมต่อ้งเท่ากบัยอดรวมจ านวนทุน
ของบรษิทัเดมิ ซึง่ถกูยา้ยไปอยูใ่นมาตรา 1240/1 (3) 

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงระบบจดทะเบยีนให้
รองรบัการหมายเหตุขอ้ความตามทีก่ฎหมายก าหนด

- มาตรานี้ไม่มผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เพือ่ก าหนดหน้าทีข่องนายทะเบยีนเท่านัน้
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1243 บริษทัใหม่น้ีย่อมได้ไป
ทัง้สิทธิและความรบัผิดบรรดามีอยู่ แก่
บริษทัเดิมอนัได้มาควบเข้ากนันัน้ทัง้ส้ิน

มาตรา 1243 บรษิทัใหมท่ีค่วบรวมนี้ยอ่ม
ไดไ้ป ทัง้ ทรพัยส์นิ หนี้ สทิธ ิหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบบรรดามอียูแ่ก่บรษิทัเดมิอนัไดม้า
ควบรวมเขา้กนันัน้ทัง้สิน้

- มาตรานี้เป็นการก าหนดหลกัการใหบ้รษิทัทีค่วบรวมไดร้บัสทิธ ิ
หน้าที ่และความรบัผดิทุกอยา่งไปจากบรษิทัเดมิ

- มาตรานี้ไม่มผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแก้ไข
เพิม่เตมิขอ้ความใหม้ีความครอบคลุมและชดัเจนมากขึน้ โดยเพิม่
ค าว่า “ทรพัยส์นิ” “หนี้” และ “หน้าที”่ เขา้มาดว้ย แต่ยงัคงหลกัการ
เดมิ
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั 
(24 มาตรา และ 2 บทเฉพาะกาล)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 1246/1 ห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีมีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนตัง้แต่สามคนขึน้ไปอาจแปร
สภาพเป็นบริษทัจ ากดัได้ โดยความ
ยินยอมของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนและ
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี

ฯลฯ                                  ฯลฯ

มาตรา 1246/1 หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน
หรอื หา้งหุน้สว่นจ ากดัทีม่ผีูเ้ป็นหุน้สว่นตัง้แต่
สามคนขึน้ไปอาจแปรสภาพเป็นบรษิทัจ ากดัได ้
โดยความยนิยอม ของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคนและ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตรานี้แกไ้ขเฉพาะวรรคแรก ในเรือ่งจ านวนผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้ง
หุน้สว่นทีจ่ะแปรสภาพเป็นบรษิทัจ ากดั จากเดมิทีก่ าหนดไวไ้มน้่อย
กวา่ 3 คน โดยตดัขอ้ความดงักลา่วออกเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปรบัลดจ านวนผูเ้ริม่ก่อการเหลอื  2 คน ตามมาตรา 1097

- จากการแกไ้ขมาตรานี้ DBD จะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงระบบจดทะเบยีน
ใหร้องรบัการแปรสภาพหา้งหุน้เป็นบรษิทัจ ากดั หากมกีารลอ็ก
จ านวนผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งฯ   ทีจ่ะแปรสภาพไวไ้มใ่หต้ ่ากวา่ 3 
คน ตามกฎหมายเดมิ

- มาตรานี้ไมม่ผีลกระทบใด ๆ กบับรษิทั เนื่องจากเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขใหม่
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บทเฉพาะกาล สาระส าคญั
มาตรา 19 ในกรณีท่ีมีการจด

ทะเบียนหนังสือบริคณหส์นธิไว้ก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั แต่ยงั
มิได้จดทะเบียนบริษทั ให้สามารถ
ด าเนินการ จดทะเบียนบริษทัได้ภายใน
หน่ึงร้อยแปดสิบวนั     นับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั และมิให้น า
มาตรา 1099 วรรคสองแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี มาใช้
บงัคบักบัการจดทะเบียนบริษทัภายใน
หน่ึงร้อย แปดสิบวนัดงักล่าว

- บทเฉพาะกาลมาตราน้ีออกมาเพือ่รองรบัการน าหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ก่อน ป.พ.พ. ทีแ่กไ้ข
ใหมจ่ะมผีลใชบ้งัคบั (วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566) มาจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ซึง่เป็นชว่งรอยต่อของกฎหมายเก่ากบั
กฎหมายใหม ่โดยมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้

หลกั 1. หนังสอืบริคณห์สนธิที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2566 แต่ยงัมไิด้จดทะเบียนบรษิัท ให้
สามารถด าเนินการจดทะเบยีนบรษิทัไดภ้ายใน 180 วนันบัแต่วนัทีก่ฎหมายใหม่นี้ใชบ้งัคบั (วนัที่ 7 สงิหาคม 2566) 
ทัง้นี้ ไมต่อ้งค านึงวา่หนงัสอืบรคิณหส์นธนิัน้จะมอีายเุกนิสามปีแลว้หรอืไม่

หลกั 2. หลงัจากวนัที ่7 สงิหาคม 2566 คอื ตัง้แต่วนัที ่8 สงิหาคม 2566 เป็นตน้ไป หากหนงัสอืบรคิณหส์นธนิัน้ยงั
มอีายไุมค่รบสามปีนบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิใหส้ามารถด าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้
บรษิทัต่อไปไดจ้นกวา่หนงัสอืบรคิณหส์นธนิัน้จะมอีายคุรบสามปี

ขอ้ยกเวน้ 3. ส าหรบัหนังสอืบรคิณหส์นธทิีจ่ดทะเบยีนไวก้่อนวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566 ซึง่มขีอ้ตกลงใหห้นงัสอืบรคิณห์
สนธสิิน้ผลหากไม่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัภายใน 10 ปีนับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนหนังสอืบรคิณห์สนธ ิและหนังสอืบรคิณห์
สนธนิัน้ไดส้ิน้ผลลงเนื่องจากครบระยะเวลาสบิปีตามขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ ไม่สามารถน ามาจดทะเบยีนจัดตัง้บรษิทัได้
อกีต่อไป
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บทเฉพาะกาล สาระส าคญั

มาตรา 20 ในกรณีท่ีท่ีประชมุผูถ้ือ
หุ้นมีมติให้ควบบริษทัก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั จะ
ด าเนินการควบบริษทัต่อไปตาม
บทบญัญติั  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยท่ี์ใช้บงัคบั อยู่ในวนัก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบักไ็ด้

- บทเฉพาะกาลมาตรานี้ออกมาเพือ่รองรบัการด าเนินการควบรวมบรษิทัทีแ่ต่ละบรษิทัไดม้มีตพิิเศษใหค้วบรวมไป
แลว้ก่อนวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2566 

- ตามรา่งเดมิที ่DBD เสนอ จะก าหนดในลกัษณะทีบ่งัคบัใหด้ าเนินการไปตามกฎหมายเดมิเท่านัน้ แต่ไดม้กีาร
ปรบัแกถ้อ้ยค าในภายหลงั เพือ่เปิดโอกาสใหบ้รษิทัเลอืกวา่จะด าเนินการควบรวมต่อไปตามกฎหมายเดมิหรอื
กฎหมายใหมก่ไ็ด้

- กรณีทีแ่ต่ละบรษิทัไดม้มีตพิเิศษใหค้วบรวมไวแ้ลว้ก่อนวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566 หากประสงคจ์ะควบรวมกนัใน
ลกัษณะทีบ่รษิทัใดบรษิทัหนึ่งยงัคงมสีภาพนิตบิุคคล (A + B เป็น A หรอื B) จะตอ้งท าการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ลง
มตพิเิศษกนัใหมอ่กีครัง้ เนื่องจากการลงมตพิเิศษใหค้วบรวมก่อนวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566เป็นการลงมตบิน
เจตนารมณ์ของกฎหมายเดมิ ซึง่จะตอ้งเกดิเป็นนิตบิุคคลขึน้ใหม ่(A + B เป็น C) เท่านัน้

หมายเหต ุ: (คสช.) หมายถงึ ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ ลงวนัที ่4 เมษายน 2560
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2565 (3 มาตรา)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา ๑๙ บริษทัจ ากดัใดจ่ายเงินปันผล
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒0๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือแจกเงินปันผล
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต้องระวางโทษ
ปรบัไม่เกินสองหม่ืนบาท

เงินใด ๆ ท่ีจ่าย หรือแจก ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นนอกจากเงินค่าหุ้น ให้ถือ
ว่า เป็นเงินปันผลตามมาตราน้ี

มาตรา ๑๙ บรษิทัจ ากดัใดจ่ายเงนิปันผลโดยฝ่า
ฝืนมาตรา๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรอืไมจ่า่ยเงนิปัน
ผลภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในมาตรา ๑๒๐๑ วรรค
สี ่แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ หรอืแจก
เงนิปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒  แหง่ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตอ้งระวางโทษปรบัไม่
เกนิสองหมืน่บาท

ฯลฯ                                  ฯลฯ

- มาตรานี้แกไ้ขเฉพาะวรรคหน่ึง เพือ่ก าหนดบทลงโทษ
กรณีฝ่าฝืนมาตรา 1201 วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่
ยกเวน้วรรคสอง ทีใ่หอ้ านาจกรรมการจา่ยเงนิปันผล
ระหวา่งกาลได ้ซึง่ไมค่วรจะมโีทษ



28

สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2565 (3 มาตรา)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั

มาตรา 24 บริษทัจ ากดัใดไม่โฆษณา
หรือไม่ส่งค าบอกกล่าวให้ทราบรายการ ท่ี
ประสงคจ์ะควบบริษทัเข้ากนัตามมาตรา 
1240 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์หรือจดัการ ควบบริษทัเข้า
ด้วยกนัโดยฝ่าฝืนมาตรา 1240 วรรคสาม 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกินห้าหม่ืนบาท

มาตรา 24 บรษิทัจ ากดัใดไมโ่ฆษณาหรอืไมส่ง่
ค าหนงัสอืบอกกล่าวมตพิเิศษใหค้วบรวมบรษิทั
หรอืไมโ่ฆษณา ใหท้ราบรายการทีค่วามประสงคท์ี่
จะควบรวมบรษิทัเขา้กนั ตามมาตรา 1240 วรรค
หนึ่ง แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรอื
จดัการควบรวมบรษิทัเขา้ดว้ยกนัโดยฝ่าฝืนมาตรา 
1240 วรรคสามสอง แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท

- มาตรานี้แกไ้ขถอ้ยค าใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ และ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข ป.พ.พ. มาตรา 1240 จาก
เดมิทีม่ที ัง้หมด 3 วรรค เหลอืเพยีง 2 วรรค 
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สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2565 (3 มาตรา)

กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สาระส าคญั
มาตรา 28 กรรมการใดของบริษทัจ ากดั

(1) ไม่ส่งส าเนางบดลุตามมาตรา 1199 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

(2) ไม่จดัให้ถือบญัชีตามมาตรา 1206 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือ

(3) ไม่จดัให้จดบนัทึก หรือไม่เกบ็รกัษา
สมดุตามมาตรา 1207 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าหม่ืนบาท

มาตรา 28 กรรมการใดของบรษิทัจ ากดั

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ไมส่ง่มอบกจิการ ทรพัยส์นิ บญัช ีเอกสาร 
และหลกัฐานต่าง ๆ ตามมาตรา 1240/3 แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรอืไมจ่ด
ทะเบยีนการควบรวมบรษิทัตามมาตรา 1241 แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท

- มาตรานี้เพิม่เตมิเฉพาะ (4) เพือ่สรา้งบทก าหนดโทษให้
รองรบัการแกไ้ขเพิม่เตมิ ป.พ.พ. มาตรา 1240/3 เรือ่งการ
สง่มอบกจิการภายใน 7 วนันบัแต่วนัประชุมรว่มตาม
มาตรา 1240/1  และและรองรบัการแกไ้ขมาตรา 1241 
เรือ่งการจดทะเบยีนควบรวมภายใน 14 วนันบัแต่วนั
ประชมุรว่มตามมาตรา 1240/1 

ทก. (ผชช.) 23 ม.ค. 66



การเตรียมความพร้อม
ยื่นงบการเงินและ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
กอง

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

2

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

585,971 ราย 
(98%)

605,995 ราย 
(99%)

618,427 ราย 
(99.5%)

12,123 ราย 
(2%) 4,291 ราย 

(1%) 2,190 ราย 
(0%)

จ้านวน (ราย)

จ้านวน (ราย)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รอบปีบัญชี

รอบปีบัญชี

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

รอบปี 2562 รอบปี 2563 รอบปี 2564

ที่ต้องน ำส่ง 721,629 733,989 764,890

น ำส่งแล้ว 598,990 610,832 621,835

สถิติการส่งงบการเงินประจ้าปี 3 ปีย้อนหลัง

ที่ต้องน ำส่ง น ำส่งแล้ว

13,019 ราย 4,837 ราย 
3,408 ราย 3,408 ราย

(0.5%) 

ข้อมูล ณ 30 พฤศจกิายน 2565
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน ผู้มีหน้าที่จัดท้าบัญชี บริษัทมหาชนจ้ากัด

บริษัทจ้ากัด

กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สมาคมการค้า

หอการค้า

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจ้ากัด (บอจ.5)

บริษัทมหาชนจ้ากัด (บมจ.006)

พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543

พ.ร.บ. สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509

พ.ร.บ. หอการค้า พ.ศ. 2509

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล

-ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2565

4

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2565.pdf
https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2565.pdf


กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่

5

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2565.pdf
https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2565.pdf
https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2565.pdf


6

- งบการเงินต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
- ยกเว้นห้างฯ ขนาดเล็ก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544

- งบการเงินต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน้าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบนั้น
- ยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

บริษัทจ้ากัด / บริษัทมหาชนจ้ากัด

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนตามกฎหมายไทย/นิติบคุคลต่างประเทศ/กิจการร่วมค้าฯ

- งบการเงินต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน้าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- ยื่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

สมาคมการค้า/หอการค้า
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ระยะเวลาในการน้าส่ง

ยื่นแบบ บมจ.006 ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันเสร็จการประชุม

(พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 64)

ยื่นแบบ บอจ.5 ภายใน 14 วัน
นับแต่การประชุมสามัญ

(ป.พ.พ. ม.1139 วรรคสอง)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3

ลงทะเบียนขอรับ Username & Password  
ผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
www.dbd.go.th 

เตรียมเอกสารประกอบในการขอรับ Username & 
Password  ยื่นกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า
ได้ทุกพื้นที่

หมายเหตุ : นิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัดและห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ที่จดทะเบียน หลังวันที ่1 มิถุนายน 2561 จะได้รับ 
Password จากอีเมลที่จดทะเบียนไว้โดยอัตโนมตัิ 

การสมคัรขอรับ Username & Password 1
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

1
เตรียม

1. Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0
2. สแกนเอกสารแนบ (.PDF) ขาวด้า

1. กรอกตัวเลขงบการเงิน Save ไฟล์
2. แปลงข้อมูลตัวเลขเป็นไฟล์ XBRL (.Zip)

1. กรอกข้อมูลน้าส่งในแบบ ส.บช.3
2. อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบ (.PDF) ขาวด้า

1.   ตรวจสอบสถานะ,พิมพ์ใบน้าส่งงบการเงิน 
2.   พิมพ์แบบส.บช.3 และงบการเงิน

2
กรอก

3
น้าส่ง

4
ตรวจสอบ

การเตรียมและยื่นงบการเงิน2
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ประเภทนิติบุคคล รหัสรายการทางบัญชี
(Taxonomy)

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน Prt (Partnership)

บริษัทจ้ากัด Com (Company)

บริษัทมหาชนจา้กัด Pcl (Public Company Limited)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

Fle (Foreign Law Entities)

กิจการร่วมคา้ Jv (Joint Venture)

11
ประเภทนิติบุคคล และรหัสรายการทางบัญชี

สมาคมการค้า/หอการค้า TA (Trade  Assosicate)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

• TFRS : Thai Financial Reporting Standards
• นิติบุคคลที่จดัท้างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ
TFRS

• NPAEs : Non-Publicly Accountable Entities
• นิติบุคคลที่จัดท้างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิสา้หรับกจิการที่ไม่มีสว่นได้เสยีสาธารณะ
TFRS for NPAEs

• NPAEs : Non-Publicly Accountable Entities - Extend
• นิติบุคคลที่จดัท้างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิสา้หรับกจิการที่ไม่มีสว่นได้เสยีสาธารณะ 
และมีการเลอืกใชม้าตรฐานฯ TFRS บางฉบบั

TFRS for NPAEs + 
TFRS บางฉบบั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
เลือก Template

มีรายการ
• ก้าไรต่อหุ้น
• ส่วนได้เสียในการรว่มค้า
• ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

NPAE

มีรายการ 
• งบกระแสเงนิสด
• ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

NPAE-EXT

1
เตรียม

12
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

บริษัทจ้ากัด (com)

1
เตรียม

บริษัทมหาชนจ้ากัด (PCL)
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

นิติบุคคลต่างประเทศ (FLE)

1
เตรียม

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (PRT) กิจการร่วมค้า (JV)

สมาคมการค้า หอการค้า (TA)
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"
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• 220000 งบก้าไรขาดทุน แบบจ้าแนกค่าใช้จ่าย/งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
แบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

• 230000 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ
• 240000 งบก้าไรขาดทุนแบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว/

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว แสดงงบเดียว
• 250000 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว แสดงสองงบ
• 260000 งบก้าไรขาดทุนแบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น/

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น แสดงงบเดียว
• 270000 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ้าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น แสดงแบบสองงบ

งบก้าไรขาดทุน/งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6 ประเภท

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

หมายเหตุ : นิติบุคคลประเภทธุรกิจทั่วไป สามารถศึกษาประเภทงบก้าไรขาดทุนและงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มเติม ได้จาก
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก้าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 และ
ก้าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2559)



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

1
เตรียม

16

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

คลิก Add in เพื่อแปลงไฟล์
ในรูปแบบ zip ไฟล์

คลิก Enable Editing เพื่อเปิดการใช้งาน
และกรอกงบการเงิน

เมื่อแปลงไฟล์ส้าเร็จจะได้ไฟล์ zip ส้าหรับน้าส่ง

3

2

1

Extract File

1. งบการเงิน
รูปแบบไฟล์ XBRL (.zip)

2. รายงานผูส้อบบัญชรีับอนญุาต
3. หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
4.  ส้าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทมหาชนจ้ากัด)
5. รายงานประจ้าปี (บริษัทมหาชนจ้ากัด)

รูปแบบไฟล์ .pdf (สแกนเป็นภาพขาวด้า เท่านั้น)

1
เตรียม

1 2
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

2
น้าส่ง

Log in :  www.dbd.go.th
XBRL.Zip
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

1

หมายเหตุ : สถานะการน้าส่งงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับแจ้งแลว้ : ข้อมูลพร้อมให้บริการคัดรับรองส้าเนาเอกสาร
อยู่ระหว่างประมวลผล : ข้อมูลยังไม่พร้อมให้บริการรับรองส้าเนาเอกสาร

หมายเหตุ : สถานะการขอแก้ไขข้อมูลการน้าส่งงบการเงินที่บกพร่องหรืองบการเงินฉบับใหม่
สถานะไม่ผ่าน : โปรดตรวจสอบประเด็นข้อบกพร่องที่แจ้งทางอีเมลที่ลงทะเบียนผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อยื่นหนงัสือใหม่
แก้ไขได้ : ให้ด้าเนินการแก้ไขโดยน้าส่งใหม่ให้ถกูต้องครบถ้วน

: งบบกพร่อง/งบฉบับใหม่ ที่ยื่นแก้ไขผ่านการตรวจสอบ
: งบบกพร่องที่ยื่นแก้ไขตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน โปรดยื่นแก้ไขงบบกพร่องใหม่

ตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบน้าส่ง
3
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

การยื่นสา้เนาบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th > เลือก 
บริการออนไลน์ > ระบบการน้าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

- ส้าเนาบัญชีรายชือ่ผูถ้ือหุ้น

ไฟล์ Excel นามสกุล .xlsm

ส้าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
ยื่นได ้2 รูปแบบ ดังนี้

1. Web form หรือ
2. Excel (V.4.0) 

แนะนา้การยื่นแบบ Excel(V.4.0) เนื่องจากสามารถกรอกหุ้น
เป็นช่วงได้และรองรับกรณีมีผู้ถือหุ้นจ้านวนมาก

การยื่นแบบ บอจ.5 รูปแบบไฟล์ excel
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

ผลการยื่นส้าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ยื่นส้าเร็จสามารถพิมพ์ใบน้าส่งพร้อมเลขที่อ้างอิง
วัน เดือน ปี ที่ยื่นและเมื่อสถานะอนุมัติจะสามารถพิมพ์หนังสือน้าส่ง
และแบบบอจ.5 ผ่านระบบ DBD e-Filing ได้

เมื่อบริษัทจ้ากัดได้จดทะเบียนเลิกแล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนรับสา้เนาบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุ้น 
ตามระเบียบส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 ข้อ 17

หมายเหตุ

21

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

การจัดหาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ท้าบัญชี 1

การตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี2

รอบปีบัญชีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ 3

ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลน้าส่งงบการเงิน4

การแนบไฟล์เอกสารส้าหรับน้าส่งงบการเงิน 5



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

การจัดหาผู้ท าบัญชี

ผู้ท้าบัญชีต้องมีคุณสมบัติ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การเป็นผู้ท้าบัญชี 

- พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไข

ของการเปน็ผูท้้าบญัช ีพ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพิม่เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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 เป็นสมาชกิสภาวิชาชพีบัญช ี(ต่ออายุสมาชิกที่ www.tfac.or.th
 พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทนิ โดยชั่วโมงบัญชี

ไม่น้อยกวา่ 6 ชั่วโมง / แจ้งชัว่โมงอบรม (CPD) ที่ www.dbd.go.th
ระบบ  e-Accountant หรือระบบ CPD Online ของสภาวชิาชีพบญัชี 
(ไม่เกิน 30 ม.ค.ของปีถัดไป) 

 ยืนยนัรายชือ่ธุรกจิที่รับท้าบญัชแีละการเปน็สมาชกิสภาวิชาชพีบัญชี
(ภายใน 30 ม.ค.ของปีถัดไป)  

 จ้านวนธุรกิจที่รับท้าบัญชี ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน

บทลงโทษ :  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามต้องระวางโทษปรับไมเ่กนิ 10,000 บาทและ
อาจส่งผลต่อการนา้ส่งงบการเงนิต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ติดต่อสอบถาม :  กองกา้กบับัญชธีรุกิจ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า งานผู้ท้าบัญช ีโทร. 02 547 4395

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

http://www.tfac.or.th/
http://www.dbd.go.th/


เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน้าดา้นบริการดจิิทลัอยา่งเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธรุกิจไทยให้ยัง่ยนืด้วยนวตักรรม

1. เข้าสู่เวบ็ไซตก์รมพัฒนาธรุกิจการคา้ www.dbd.go.th

2.เลือกเมนู > บริการออนไลน์ 

3. เลือก > ผู้ท้าบัญชี (e-Account) 

4. เลือกเมนู > ตรวจคน้ข้อมูลผู้ทา้บัญชีนติิบุคคล

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

24



กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก > กรอกรหัสค้นหาที่ปรากฏหน้าจอ > ค้นหา

25

หน้าจอจะปรากฏรายชื่อผู้ท้าบัญชีของนิติบุคคล

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

กองข้อมูลธรุกิจ"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

25



26

ส้าหรับผู้ท้าบัญช ี:  การตรวจสอบรายชือ่ธุรกจิที่รับท้าบัญชผีา่นระบบ e-Accountant
เมนู ข้อมูลผูท้้าบัญชี เมนูย่อย การแจ้งท้าบัญชี

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

1
27

1. เข้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th/Home/Main 4. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล
2. คลิก ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล     5. กด ค้นหา
3. เลือกปีที่ปฏิบัติงานการสอบบัญชี 6. ระบบแสดงข้อมูลผู้สอบบัญชี

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

http://www.tfac.or.th/Home/Main


กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

28

รอบปีบัญชีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่3

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน “รอบปีบัญชี” ระบบจะขึ้นรอบปีบญัชีให้อัตโนมัติ 
การยื่นงบการเงิน สามารถเลือกรอบปีบัญชี ได้

บริษัทจ้ากัด รอบปีของบริษัทจ้ากัด ให้ตรวจสอบจากเอกสารการจดทะเบียน หัวข้อ “รายงานการประชุมต้ังบริษัท/
ข้อบังคับ มี 3 รูปแบบ ดังนี้

กรณี “ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท”

กรณี “ข้อบังคับไม่ระบุรอบปี” เช่น 
จัดท้างบดุลทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน 

กรณี “ข้อบังคับระบุรอบปีไว้ชัดเจน” เช่น 
จัดท้างบดุล...โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

29

กรอกวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน (วันที่ประขุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน)
• วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ต้องไม่มากกว่าวันที่ปัจจุบัน
• กรอกวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
ข้อควรระวัง : วันที่ประชุมอนมุัตงิบการเงนิไมใ่ชว่ันทีใ่นหนา้รายงานผู้สอบฯ

กรณีผู้ท้าบญัชียังไมไ่ดแ้จง้การเปน็ผูท้้าบญัชีของรอบปบีัญชีทีก่า้ลงันา้สง่ ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืน 
“ผู้ท้าบัญชียังไม่ได้แจ้งการท้าบัญชีของกิจการท่าน เพื่อใหผู้้ท้าบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขอใหก้ิจการ
แจ้งผู้ท้าบัญชีให้ด้าเนินการใหถ้กูต้องด้วย”

กรอกรหัสผู้ท้าบัญชี (เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก) 
กรอกอีเมลผู้ท้าบัญชี 
กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ท้าบัญชี

ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลน้าส่งงบการเงิน4

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



ข้อมูลผู้สอบบัญชี

34

"เอกสารฉบับนี้เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต" กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

30



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ
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กรอกเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เช่น 0049, 0107, 11933
กรอกอีเมล/เบอร์โทรศัพท์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กรอกวันที่แสดงความเห็นงบการเงิน
• วันที่แสดงความเห็นงบการเงิน ต้องไม่มากกว่าวันที่ปัจจุบัน
• กรอกวันที่แสดงความเห็นงบการเงินในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) 
คลิก    เลือกแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี 
ข้อควรระวัง : วันทีแ่สดงความเห็นงบการเงนิตอ้งตรงกบัวันทีผู่ส้อบบญัชีลงลายมือชือ่ในรายงาน
ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต

กรอกประเภทธุรกิจที่ด้าเนินการ
กรอกสินค้า/บริการ
กรอก % ของรายได้รวม
กรอกรหัสธุรกิจ
ข้อควรระวัง : ประเภทธุรกจิหนา้ ส.บช.3 ต้องตรงกบัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิ เพื่อประโยชนใ์นการทา้ธุรกรรม

กรณีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตยังไมไ่ดแ้จง้การสอบบญัชีของรอบปีทีก่า้ลงันา้ส่ง ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้
เตือน 

ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลน้าส่งงบการเงิน4

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

32

ข้อควรระวัง
การส่งไฟล์รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ถ้ามีหลายแผ่น ต้องสแกนเป็นชุดเดียวกัน หรือไฟล์เดียวกันทั้งหมดเท่านั้น (PDF File) และจะต้องมีลายเซ็นของผู้สอบบัญชี
การส่งไฟล์หมายเหตุประกอบงบการเงิน ถ้ามีหลายแผ่น ต้องสแกนเป็นชุดเดียวกัน หรือไฟล์เดียวกันทั้งหมดเท่านั้น (PDF File) จะมีลายมือชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ

กรรมการผู้มีอ้านาจหรือไม่ก็ได้

กรณีอัพโหลดไฟล์ส้าเร็จระบบจะแสดงจ้านวนหนา้ และให้คลิก
แสดงเอกสารก่อนน้าส่ง

(สแกนเปน็ภาพขาวด้า เท่านั้น)

การแนบไฟล์งบการเงิน ( นามสกุล .zip )
กรณีอัพโหลดไฟล์ส้าเร็จ
• ระบบแสดงวงกลมสีเขียว
• ระบบแสดงข้อความ “งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว” 
• แสดงข้อมูล “วันที่เริม่ต้น” และ “วันที่สิ้นสุด”

ข้อควรระวัง : ต้องแนบไฟล์งบการเงินนามสกุล .zip ที่เกิดจากการแปลงข้อมลูงบการเงินเป็น XBRL ไม่ใช่ทีเ่กิดจากการ zip ไฟล์เองจากโปรแกรมอื่นๆ 

การแนบไฟล์เอกสารส้าหรับน้าส่งงบการเงิน5

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



ระบบงานแสดงผลการน้าส่ง  โดยให้จัดพิมพ์แบบน้าส่งข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ส้าคัญ!!!   ส่งงบทกุครัง้ ตรวจสอบทีเ่มนู “ประวัติการน้าส่ง” ถ้าไม่ถูกต้องยืน่แกไ้ขได ้
เงื่อนไข ต้องแก้ไขภายในกา้หนดเวลา 

การแก้ไขในบางกรณหีากเกนิก้าหนดเวลา มีฐานความผิดตามกฎหมาย

38

"เอกสารฉบับนี้เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ
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กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

34

การด้าเนินการกรณีงบการเงินบกพร่อง6

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3

36

หมายเหตุ : งบการเงนิต้องมสีถานะ “รับแจ้ง” แล้วเทา่นั้น 
เมื่อพบข้อบกพร่องจึงจะดา้เนินการขอแก้ไขข้อบกพร่องได้

การยื่นขอแกไ้ขงบการเงนิฉบับใหม่/บกพร่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
www.dbd.go.th > เลือก บริการออนไลน์ > ระบบการน้าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

คลิกเลือก       หน้าข้อบกพร่องที่ต้องการ

เลือกรอบปีบญัชีท่ีตอ้งการแกไ้ข

คลิกส่งหนังสือชี้แจงเพื่อขอน้าส่งงบการเงินฉบับใหม่/ งบบกพร่อง”

ระบบแสดง pop-up รายละเอียดขอแก้ไขงบ
การเงินฉบับใหม่/บกพร่อง > คลิกปิดหน้าต่าง



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3
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หมายเหตุ : กรณีระบบปรับสถานะ“อัตโนมัติ”
ให้ตรวจสอบ e-Mail ที่ได้รับแจ้งจากกรมฯ หรือ
ตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าประวัติการน้าส่ง หาก
สถานะเป็นงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง ให้ท้า
การแก้ไขรายการ ตามที่มีหนังสือขอแก้ไข และให้
ด้าเนินการน้าส่งงบการเงินฉบับใหม่ ผ่านระบบ 
DBD e-Filing ให้ถูกต้อง

ระบบปรบัสถานะเปน็งบบกพรอ่ง

ระบบปรบัสถานะเปน็งบการเงนิฉบบัใหม่ 

ระบบปรับสถานะ “อัตโนมัติ” กรณีเลือกรายการดังนี้



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3
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หมายเหตุ : การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาด้าเนินการ 1-3 วันท้าการ ให้ตรวจสอบ e-Mail ที่ได้รับแจ้งจากกรมฯ ตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าประวัติการน้าส่ง หาก
สถานะเป็นงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง ให้ท้าการแก้ไขรายการ ตามที่มีหนังสือขอแก้ไข และให้ด้าเนินการน้าส่งงบการเงินฉบับใหม่ผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ถูกต้อง

รอตรวจสอบโดยเจ้าที ่กรณีเลือกรายการดงันี้



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

39

คลิกส่งหนังสือ > คลิกยืนยันการน้าส่ง

ระบบแจ้ง ส่งหนังสือเสร็จสิ้น

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3

40

การตรวจสอบสถานะการขอแกไ้ขงบการเงนิฉบับใหม่/บกพร่อง 

คลิก “ประวัติการน้าส่งงบและพิมพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อตรวจสอบผลการน้าส่งงบการเงิน 

หากสถานะเป็นงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง ให้ท้าการแก้ไขรายการ ตามที่มีหนังสือขอแก้ไข และให้ด้าเนินการ
น้าส่งงบการเงินฉบับใหม่ผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ : กรณีน้าส่งงบการเงินฉบับใหม่ : จะถือวันท่ีน้าส่งครั้งใหม่เป็นวันท่ียื่นงบการเงินและมีฐานความผิดหากยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด ทั้งนี้การยื่นงบการเงินฉบับใหม่อาจมี
ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหากเจตนากรอกขอ้มูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
กรณีงบบกพรอ่ง : ใหด้  าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีอนมุตัิใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่ง หากการย่ืนไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จะด าเนินการ
เรยีกตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบญัชีตามมาตรา 24 แหง่ พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ.2543

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

41

หากผู้ท้าบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้ท้าบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอยา่งไร???

1. กรณี กรอกรหัสผู้ท้าบัญชีในแบบน้าส่งงบการเงิน (สบช.3) ผิด โดยไม่เจตนา

ให้นิติบุคคลขอแก้ไขข้อมูลการน้าส่งงบการเงินที่บกพร่อง
ผ่านระบบ DBD e-Filing

"เอกสารฉบับนีเ้ป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต" กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

42

หากผู้ท้าบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้ท้าบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอยา่งไร???

2. กรณี ผู้ท้าบัญชีพบว่านิติบุคคล แอบอ้างชื่อผู้ท้าบัญชใีนการน้าส่งงบการเงิน

ให้ตรวจสอบที่ตั้งส้านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลดังกล่าว และด้าเนินการดังต่อไปนี้

กรณีนิติบุคคลมีส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร

1. ให้ผู้ท้าบัญชีแจ้งความร้องทุกข์ โดยประสงค์เจตนาด้าเนินคดีหรือลงโทษผู้กระท้าความผิดกับพนักงานสอบสวนที่สถานีต้ารวจ (ไม่ใช่การแจ้ง
ความโดยลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน) โดยมีข้อความว่า นิติบุคคล ABC ตั้งอยู่ที่… ได้แอบอ้างชื่อ นาย D เป็นผู้ท้าบัญชีของนิติบุคคล ABC 
เพื่อน้าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ให้ผู้ท้าบัญชีจัดท้าหนังสือ (ไม่ได้ก้าหนดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
-ส้าเนาบันทึกแจ้งความร้องทุกข์ตาม 1.
-ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง
-หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (ใช้เฉพาะกรณีมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทน)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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หากผู้ท้าบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้ท้าบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอยา่งไร???

3. ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารตาม 2. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้อ้านวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรณีนิติบุคคลมีส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดอื่น (นอกจากกรุงเทพมหานคร)

>>> ให้ด้าเนินการตาม 1- 3 โดยยื่นเรื่องที่ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ส้านักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ <<<

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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หากผู้สอบบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้สอบบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอยา่งไร???

1. กรณี กรอกเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีในแบบน้าส่งงบการเงิน (สบช.3) ผิด โดยไม่เจตนา
ให้นิติบุคคลขอแก้ไขข้อมูลการน้าส่งงบการเงินที่บกพร่อง

ผ่านระบบ DBD e-Filing

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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หากผู้สอบบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้สอบบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอยา่งไร???

2. กรณี ผู้สอบบัญชีพบว่านิติบุคคล แอบอ้างชื่อผู้สอบบัญชใีนการนา้ส่งงบการเงิน
ให้ตรวจสอบที่ตั้งส้านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลดังกล่าว และด้าเนินการดังต่อไปนี้

กรณีนิติบุคคลมีส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร

1. ใหผู้้สอบบัญชแีจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีต้ารวจ โดยประสงค์ด้าเนินคดหีรือลงโทษผู้กระท้าความผิด (ไม่ใช่การ
แจ้งความลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน) โดยมีข้อความว่า นิตบิุคคล.....ตั้งอยูท่ี่… ได้แอบอ้างชื่อ นาย....เป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล.....
เพื่อน้าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ให้ผู้สอบบัญชจีัดท้าหนังสือ (ไม่ได้ก้าหนดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1) ส้าเนาบันทึกแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้กระท้าความผิด 
2) รายชื่อนิติบุคคล รอบปีบัญชี ที่ปฏิบัติการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สอบบัญชี 
4) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีให้ผู้อื่นด้าเนินการแแทน)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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หากผู้ท้าบัญชีถูกแอบอ้าง/ใช้ชื่อเป็นผู้ท้าบัญชีในแบบ ส.บช.3
ต้องด้าเนินการอย่างไร???

3. ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารตาม 2. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้อ้านวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรณีนิติบุคคลมีส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดอื่น (นอกจากกรุงเทพมหานคร)

>>> ให้ด้าเนินการตาม 1- 3 โดยยื่นเรื่องที่ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ส้านักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ <<<

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

3
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ
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กระท้าผิด
มาตรา

ฐานความผดิ

บทก้าหนดโทษ
อัตราค่าปรับตามระยะเวลา

ที่ยินยอมใหด้้าเนนิการเปรียบเทียบคดี (บาท)

มาตรา อัตราโทษ

ยินยอมปรับเมื่อ
พบการกระท้า

ความผิด (ไม่ออก
หนังสือ) 60%

ยินยอมปรับ
ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ 70%

ยินยอมปรับ
ภายใน 60 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ 90%

ยินยอมปรับ 
หลังจาก 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ 100%

11 วรรคสี่

ผู้ มีหน้าที่ จัดท้าบัญชี ไม่จัดให้ งบ
การเงินได้รับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

32
ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท
12,000 14,000 18,000 20,000

ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

ที่ รายละเอียด หน่วยงาน/เบอรต์ดิตอ่

1 ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบDBD e-Filing 
- การสมัครขอรับ Username และ Password
- การกรอกงบการเงิน
- การแก้ไขบกพร่อง

ส่วนบรหิารจดัการงบการเงนิและข้อมูลธุรกิจ
E-mail : efiling.training@gmail.com, Line กลุ่ม e-filing พค_พณจ.
โทร : 02 547 4377, 02 547 4385 ,02 547 4390-91,02 547 5978
สายใน : 3611 – 12, 3617 - 18

2 - ให้คา้ปรกึษา แนะน้าเกี่ยวกับการเลอืกชุดรหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, 

จัดกลุ่มรายการบัญชีให้เป็นไปตามประกาศกา้หนดรายการย่อ

- สอบถามเกี่ยวกับผูท้า้บัญชี (ระบบ e-Accountant)

- สอบถามเกี่ยวกับการอนุญาต (e-Permit) ได้แก่

* การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

* การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีไว้ ณ ที่อื่น

* แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย

* การส่งมอบบัญชีและเอกสารบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจ โดย

มิได้มีการช้าระบัญช)ี

กองก้ากับบัญชีธุรกิจ ส่วนงานเลขานุการ กกบ.

โทร : 02 547 4407 สายใน : 3841

กองก้ากับบัญชีธุรกิจ งานทะเบียนผูท้า้บัญชี

โทร : 02 547 4395 สายใน : 3852

กองก้ากับบัญชีธุรกิจ  งานการอนุญาต

โทร : 02 547 4408

สายใน : 3814 / 3843
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การติดต่อประสานงานเพื่อให้ค้าแนะน้าปรึกษาการให้บริการงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"

mailto:efiling.training@gmail.com
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ที่ รายละเอียด หน่วยงาน/เบอรต์ดิตอ่

3 ให้ค้าปรึกษาดา้นเทคนคิของระบบ DBD e-Filing เช่น
- ไม่ได้รบั Activate Code
- การติดตัง้ไฟล ์XBRL in Excel
- สถานะการน้าส่งงบการเงนิ "รออนมุัต"ิ
- error "กรุณาตรวจสอบการเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็"

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
e-mail : itcenter@dbd.go.th
โทร : 02 547 4381-82
สายใน : 3641-43

4 ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ ส้านักกฎหมาย
โทร : 02 547 4485, 02-5474469
สายใน : 3721, 3952

5 ให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
- นิติบุคคลที่จัดตั้งผ่านระบบ e-Registration สามารถใช้รหัสผ่านของนิติบุคคลในการน้าส่งงบ

การเงินในระบบ DBD e-Filing ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านของระบบ DBD e-Filing

กองทะเบียนธุรกิจ
โทร : 02 547 5995-9
สายใน : 3233

การติดต่อประสานงานเพื่อให้ค้าแนะน้าปรึกษาการให้บริการงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"
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ที่ รายละเอียด หน่วยงาน/เบอรต์ดิตอ่

6 ให้บริการขอตรวจเอกสาร การขอส้าเนาเอกสารพร้อมค้ารับรอง ส่วนบรกิารข้อมูลธุรกิจ
โทร : 02 547 4368
สายใน : 3635

7 ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับผู้สอบบญัชรีับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์
e-mail : fap@fap.or.th
โทร : 02 685 2500

8 ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับรหสัธุรกิจ และประเภทธุรกิจ ส่วนบรหิารจดัการงบการเงนิและข้อมูลธุรกิจ
โทร : 02 547 4391 สายใน : 3611 

9 ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่บริการในคลงัข้อมูลธุรกิจ ส่วนประมวลผลและวเิคราะหข์้อมูลธุรกิจ
โทร : 02 547 4376 สายใน : 3651

10 หน่วยประสานในส่วนภูมิภาค กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
โทร : 02-5474938
สายใน : 3918

การติดต่อประสานงานเพื่อให้ค้าแนะน้าปรึกษาการให้บริการงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

ID: @sxw0580y หรือ SCAN 

efiling.training@gmail.com

DBD BIT 

DBD BIT, DBD e-filing 
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"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"
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ค้าถาม - ค้าตอบ

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กองข้อมูลธรุกิจ

"เอกสารฉบับนี้เป็นงานผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง ท้าซ้้า เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต"



ผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลและสร้างโอกาสทางธุรกิจ





ข้อมูลทาง
ทะเบียน

ข้อมูล
การลงทุน

ข้อมูล
งบการเงิน



ระบบสมาคม/
หอการค้า ระบบต่างด้าว

ระบบจองชื่อ

Walk in



รายช่ือผู้ถือหุ้น



ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย



ก่อน 2550
2550

2556

2561

2565

ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล
การรับรองส าเนาเอกสาร

การถ่ายเอกสาร

ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ

คลังข้อมูลธุรกิจ

DBD DataWarehouse+

โฉมใหม่ 

วิวัฒนาการ
การให้บริการข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า







"ข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน"  
โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของนิติบุคคล เช่น 
สถานะ ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน กรรมการ เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบความมีตัวตนของนิติบุคคล

"ข้อมูลนิติบุคคลต่างประเทศ" 
ส าหรับค้นหานิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองประกอบธุรกิจต่างด้าวในประเทศไทย

"คู่ค้าทางธุรกิจ" 
ที่จะช่วยให้คุณค้นพบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า 
ไปสู่ปลายน้ าของธุรกิจ

"โอกาสทางธุรกิจ" 
แสดงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์โอกาส และศักยภาพของแต่ละ
ประเภทธุรกิจ 

" ข้อมูลประเภทธุรกิจ"
ที่แสดงข้อมูลรูปแบบประเภทธุรกิจ จ านวนนิติบุคคล ขนาดธุรกิจ 
และรายช่ือของผู้ประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจนั้นๆ เป็นต้น

"ข้อมูลรายพื้นท่ี"
ที่จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลธุรกิจในรูปแบบพื้นที่ต้ังนิติบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็น จ านวนนิติบุคคล รายได้ ของแต่ละพื้นที่และ
ประเภทธุรกิจ

"การลงทุนของชาวต่างชาติ" 
ที่แสดงข้อมูลการลงทุนของแต่ละสัญชาติในแต่ละธุรกิจ

"สถิติและการจัดอันดับ" 
ที่สามารถค้นหาสถิติที่ เ กี่ ยว ข้องกับการ
จดทะ เบียนนิติบุคคลและ ข้อมูลงบการ เงิน

ค้นหาข้อมูลนิติบุคคล สร้างโอกาสทางธุรกิจ ค้นหาข้อมูลทางธุรกิจ



"ข้อมูลนิติบุคคล"  



"ข้อมูลงบการเงิน"  



"ข้อมูลการลงทุนจ าแนกตามสัญชาติ"  



"ข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลง"  



“ข้อมูลจากภายนอก"  



“ข้อมูลจากภายนอก"  



“ข้อมูลจากภายนอก"  



Scan Me

Scan to access
DBD DataWarehouse+



ระบบ DBD DataWarehouse+

Q : แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของนิติบุคคล
A : สามารถแก้ไขได้ชื่อฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล

Q : แก้ประเภทธุรกิจ
A : 1. ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน

หากวัตถุดังกล่าวยังไม่มีการจดเบียน ต้องท าการจดทะเบียนขอเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ก่อน 
หรือหากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการแก้ไขได้ถูกระบุไว้ตอนจดทะเบียนแล้ว สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอแจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) 

2. ประเภทธุรกิจงบการเงิน
แจ้งขอแก้ไขหน้า ส.บช.3 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี DBD e-Filing
- Line : @sxw0580y
- อีเมล efiling.training@gmail.com

Q : พิมพ์ข้อมูลแบบ excel ได้ 1,000 รายการ อยากข้อมูลทั้งหมดต้องท าอย่างไร
A :  ระบบสามารถให้พิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ excel ได้เพียง 1,000 รายการเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลนอกเหนือจากรายการดังกล่าวสามารถขอใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ

Q : ต้องการแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ของนิติบุคคลต้องแก้ไขอย่างไร
A : สามารถแก้ไขผ่านระบบe-Registration หัวข้อ เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ (URL)





 

 

 

เอกสารแนบ 

 

ประกอบการบรรยาย 
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่ 

และพาณิชย ์(ฉบบัที ่23) พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ ประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

พระราชบญัญตั ิ
แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

(ฉบบัที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบบัที่  ๒๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบญัญตันิี้ 
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา   
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา่  “พระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๑๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๑๖  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้
ในภายหลัง  และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามลักษณะ  ๒๒  หุ้นส่วนและบริษัท  ที่ก าหนดให้จดทะเบียน  
ให้จดทะเบียน  ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรี 
เจ้ากระทรวงประกาศก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๑๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๑๗  ถ้าข้อความหรือข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้น
ในต่างประเทศ  ให้เริ่มนับระยะเวลาส าหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา  ตั้งแต่เมื่อข้อความ 
หรือข้อมูลนั้นมาถึงส านักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒๐/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๒๐/๑  ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด  ลด  หรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา  ๑๐๑๘  และมาตรา  ๑๐๒๐ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามรูปแบบการท าธุรกรรมก็ได้” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๙๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   (ฉบับที่  ๑๘)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๙๗  บุคคลใด ๆ  ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็ได้   
โดยเข้าชื่อกันท าหนังสือบริคณห์สนธิ  และกระท าการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้” 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๙๙  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๙๙  หนังสือบริคณห์สนธินั้น  ให้ท าเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ  และ 
ให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริม่ก่อการ  โดยมีพยานลงชื่อรบัรองดว้ยสองคน  และให้น าฉบบัหนึง่ไปจดทะเบยีน 

 ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ท าภายในสามปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือ 
บริคณห์สนธิ  ให้หนังสือบริคณห์สนธินั้นสิ้นผล” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๑๐๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง   
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   ลงวันที่   ๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ท าความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ  ของบริษัท  ทั้งนี้  ควรก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 
หรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๒๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง   
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   ลงวันที่   ๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๒๘  ในใบหุ้นทุก ๆ  ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา 
ของบริษัทถ้ามี” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๕๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๕๘  นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น  กรรมการมีอ านาจ 
ตามบทบัญญัติในเจ็ดมาตราต่อไปนี้” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๖๒/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

“มาตรา  ๑๑๖๒/๑  การประชุมกรรมการอาจด าเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 
อย่างหนึ่งอย่างใด  โดยกรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้   เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัท 
จะก าหนดห้ามไว้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 การประชุมกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ   และ 
ให้นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๗๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
(ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๗๕  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้น
ออกให้แก่ผู้ถือ  ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัด้วย  หากเป็นค าบอกกลา่ว 
เรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษให้กระท าการดังกล่าว  ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๗๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๗๘  การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกัน 
ไม่น้อยกว่าสองคนและมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท   จึงจะสามารถ 
ลงมติในเรื่องใด ๆ  ได้” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒๐๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง   
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   ลงวันที่   ๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่  
หรือกรรมการลงมติ  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๒๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
(ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือเพียงคนเดียว” 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๑๒๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง   
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   ลงวันที่   ๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  เมื่อมีเหตุอื่นใดท าให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะด ารงคงอยู่ต่อไปได้” 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่  ๙  การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน  และความในมาตรา  ๑๒๓๘   

มาตรา  ๑๒๓๙  มาตรา  ๑๒๔๐  มาตรา  ๑๒๔๑  มาตรา  ๑๒๔๒  และมาตรา  ๑๒๔๓  ของหมวด  ๔   
ในลักษณะ  ๒๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๙ 
การควบรวมบริษัทจ ากัด 

 
 

มาตรา  ๑๒๓๘  บริษัทจ ากัดจะควบรวมกันได้  โดยใช้มติพิเศษ 
บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป  จะควบรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบรวมกันโดยเป็นบริษัทขึ้นใหม่  และบริษัทที่มาควบรวมกันต่างหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล 
(๒) ควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล  และบริษัทอื่นที่ควบรวมกัน 

หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
มาตรา  ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบรวมบริษัทจ ากัด  บริษัทต้องน าไปจดทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ 
มาตรา  ๑๒๓๙/๑  เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว  แต่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

การควบรวมบริษัท  บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลงกัน   หรือในกรณีที่ 
ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้ก าหนด  ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รบัค าเสนอขอซื้อ  ให้บริษัทด าเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้  และให้ถือว่าผู้ถือหุน้ 
ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบรวม 

การแต่งตั้งผู้ประเมินราคาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๑๒๔๐  เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว  บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวมติ
ดังกล่าวภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีมติไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีของบริษัท   
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ณ  วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทโดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่ 
วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวมตินั้น  และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายภายใน 
ก าหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย 

ถ้ามีการคัดค้าน  บริษัทจะควบรวมมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 
มาตรา  ๑๒๔๐/๑  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา  ๑๒๓๙  และมาตรา  ๑๒๔๐  แล้ว 

ให้กรรมการบริษัทที่จะควบรวมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ  ให้มาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของบริษัทที่ควบรวม  โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ที่จะควบรวมก็ได้ 

(๒) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบรวม 
(๓) ทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ควบรวม  โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น 

ของบริษัทเดิมอันมาควบรวม 
(๔) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้  มิให้น ามาตรา  ๑๒๒๒  มาใช้บังคับ 
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบรวม 
(๖) ข้อบังคับของบริษัทที่ควบรวม 
(๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบรวม 
(๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบรวม 
(๙) เรื่องอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการควบรวมบริษัท  ถ้าหากมี   
ทั้งนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติ  

ให้ควบรวมเป็นรายหลังสุด  เว้นแต่ที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปแต่เมื่อรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปี 

มาตรา  ๑๒๔๐/๒  ในการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ร่วมกันตามมาตรา  ๑๒๔๐/๑   
ให้ประชุมในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวม  หรือในจังหวัด 
ที่ใกล้เคียงที่ตั้งของส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวม  โดย 

(๑) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละ
บริษัทที่จะควบรวมมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 

(๒) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน 
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(๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม  (๑)  
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

มาตรา  ๑๒๔๐/๓  คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ  ทรัพย์สิน  บัญชี  เอกสาร   
และหลักฐานต่าง ๆ  ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมแล้วภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การประชุมตามมาตรา  ๑๒๔๐/๑ 

มาตรา  ๑๒๔๑  คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมต้องขอจดทะเบียนการควบรวมบริษัทพร้อมกับ 
ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา  ๑๒๔๐/๑  ได้อนุมัติแล้วต่อนายทะเบียน 
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา  ๑๒๔๐/๑ 

มาตรา  ๑๒๔๒  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบรวมบริษัทแล้ว  ให้นายทะเบียน 
หมายเหตุไว้ในทะเบียน  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ควบรวมกันเป็นบริษัทขึ้นใหม่  ให้หมายเหตุว่าบริษัทเดิมที่ควบรวมกันนั้น 
หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 

(๒) ในกรณีที่ควบรวมกันโดยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล  ให้หมายเหตุว่า
บริษัทอื่นที่เหลือนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 

มาตรา  ๑๒๔๓  บริษัทที่ควบรวมนี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิ  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
บรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบรวมนั้นทั้งสิ้น” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๔๖/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   (ฉบับที่  ๑๘)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๔๖/๑  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัท
จ ากัดได้  โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 

 (๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว  และมีหนังสือบอกกล่าว 
ไปยังบรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
เป็นบริษัท  และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดนั้น   
ส่งค าคัดค้านไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 ถ้ามีการคัดค้าน  ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือให้ประกัน 
เพื่อหนี้นั้นแล้ว” 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท  ให้สามารถด าเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมิให้น ามาตรา  ๑๐๙๙  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการจดทะเบียนบริษัทภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้มมีติใหค้วบบรษิัทก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบ้งัคบั   
จะด าเนินการควบบริษัทต่อไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ใน  
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
บรรพ  ๓  ลักษณะ  ๒๒  หุ้นส่วนและบริษัท  มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน   
เนื่องจากไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่ประชาชน   
นอกจากนี้  ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยเฉพาะการก าหนด  
จ านวนขั้นต่ าของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจ ากัดไว้สามคน  และการไม่ก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล  
ของบริษัทจ ากัด  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือขจัดอุปสรรคดังกล่าว  รวมทั้งเพ่ิมความคล่องตัว  
ในการประกอบธุรกิจโดยเพิ่มหลักการควบรวมบริษัท  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



เอกสารแนบ ประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

พระราชบญัญตั ิ
ก าหนดความผดิเกีย่วกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิทัจ ากดั  สมาคม และมลูนิธ ิ (ฉบบัที ่๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

  



 
 

พระราชบัญญัติ 
ก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุ้นสว่นจดทะเบียน   

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธ ิ (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในลักษณะของหุ้นส่วน  บริษัท  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา   ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผดิ 
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  บริษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา   ๑๒๐๑  วรรคหนึ่ง   
และวรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือไม่จ่ายเงินปันผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในมาตรา  ๑๒๐๑  วรรคสี่  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืน 
มาตรา  ๑๒๐๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ   พ.ศ.  ๒๔๙๙   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  บริษัทจ ากัดใดไม่ส่งหนังสือบอกกล่าวมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทหรือไม่โฆษณา
ให้ทราบความประสงค์ที่จะควบรวมบริษัทตามมาตรา  ๑๒๔๐  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  หรือจัดการควบรวมบริษัทโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๔๐  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๔)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ   
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



“(๔)  ไม่ส่งมอบกิจการ  ทรัพย์สิน  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๒๔๐/๓   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือไม่จดทะเบียนการควบรวมบริษัทตามมาตรา  ๑๒๔๑   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ในลักษณะ  ๒๒  หุ้นส่วนบริษัท  ของบรรพ  ๓  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในส่วนของ 
การจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดคว ามผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  เพ่ือให้การก าหนด
ความผิดและบทก าหนดโทษในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



เอกสารแนบ ประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที ่๒๑/๒๕๖๐ 

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
 

 

สืบเนื่องจากรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก   
ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  ๔๖  จาก  ๑๙๐  ประเทศ  แม้ว่ารัฐบาลจะมีความมุ่งม่ันที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการประกอบธุรกิจนี้  ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดมาตรการเร่งรัดการดําเนินการ  
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการในภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานผล 
ของธนาคารโลกแล้วก็ตาม  แต่ยังพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญอีกส่วนหน่ึงนั้น 
เป็นความยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก  จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงและ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีความสําคัญในกฎหมายบางฉบับอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและรองรับ 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมิน 
ของธนาคารโลกครั้งต่อไป  รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาส
ในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๑๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๑๖  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้
ในภายหลัง  และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามที่ลักษณะ  ๒๒  หุ้นส่วนและบริษัท  กําหนดให้จดทะเบียน  
ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ประกาศกําหนด” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๒๐/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา  ๑๐๒๐/๑  ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา  ๑๐๑๘  และมาตรา  ๑๐๒๐” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๑๐๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  ทําความตกลงต้ังข้อบังคับต่าง ๆ  ของบริษัท  ทั้งนี้  อาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้” 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๒๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๒๘  ในใบหุ้นทุก ๆ  ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นสําคัญ” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒๐๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
“การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทําภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ  

แล้วแต่กรณี” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๕)  ของมาตรา  ๑๒๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
“(๕)  เม่ือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยู่ต่อไปได้” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๐๘  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  จัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับ 

การทํางานเป็นภาษาไทย  และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วันทํางาน  เวลาทํางานปกติ  และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
(๓) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
(๖) วินัยและโทษทางวินัย 
(๗) การร้องทุกข์ 
(๘) การเลิกจ้าง  ค่าชดเชย  และค่าชดเชยพิเศษ 
ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้าง

รวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  และให้นายจ้างจัดเก็บสําเนาข้อบังคับนั้นไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  หรือ
สํานักงานของนายจ้างตลอดเวลา 

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ทํางาน
ของลูกจ้าง  เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน  ให้นายจ้างประกาศ
ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม  และให้นํา
มาตรา  ๑๐๘  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๐  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน 
ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ  รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้  
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด  
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๐๓  ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๘  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๘  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าชื่อกันทําคําขอเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท  ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 

ในคําขอตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขอต้องระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด  พร้อมกับแจ้งชื่อ
และสถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ  และในคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ  นายทะเบียนต้องระบุประเด็น 
ที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด” 

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๔/๒  แห่งลักษณะ  ๔  พนักงานเจ้าหน้าที่และ
การตรวจตราและควบคุม  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

“มาตรา  ๘๔/๒  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่น  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาตามมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๗  ออกไปได้ 
ตามความเหมาะสมหรือจําเป็น” 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๙๐/๑๒  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลที่รับคําร้องขอ  หรือเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอ  
ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินหกเดือน” 

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑๔  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

“มาตรา  ๙๐/๑๔  ทวิ  ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียได้หรือ 
หากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน  
เจ้าหนี้มีประกันอาจจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเก็บเงินไว้แทน” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๐/๔๖  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา  ๙๐/๔๖  มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้ 
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม  ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  มีมติ 

ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหน้ีทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้ 
เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น  หรือ 

(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  มีมติ
ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหน้ีทั้งหมดของเจ้าหนี้ในกลุ่มนั้น 
ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น  และเม่ือนับรวมจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว  
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแห่งจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น” 

ในการนับจํานวนหนี้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา  ๙๐/๔๖  ทวิ  ได้มาประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย” 

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๑๔๘/๑  ของส่วนที่  ๒  อํานาจหน้าที่  ในหมวด  ๕  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

“มาตรา  ๑๔๘/๑  ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาคําสั่ งหรือคําพิพากษาของศาล  หรือประกาศหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ในหนังสือพิมพ์รายวัน  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทน
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดก็ได้” 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๗๓  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา  และหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
อื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแล้ว  บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคําสั่งนั้น” 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบใดกําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือ
ใบอนุญาต  หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ  ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  
รับจดทะเบียน  รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งนั้น  ที่จะต้องดําเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น 
ส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ  ในกรณีที่ผู้มีอํานาจดังกล่าว
ประสงค์ได้สําเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาต  หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือ
จดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ให้ผู้มีอํานาจนั้นเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวเอง  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสําเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาต  
หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง 

ข้อ ๑๘ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 



เอกสารแนบ ประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

พระราชก าหนด 
วา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
พระราชก าหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า   “พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๗๔/๒๕๕๗   

เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง 
มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการ   
อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลอื่น 
ตามที่กฎหมายก าหนด  และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ   
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๕ พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  
(๒) การประชุมเพื่อจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
(๓) การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๔) การประชุมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะด าเนินการ

ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง  
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม  ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้  
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด   
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้จนกว่า  
จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  มีจ านวน 
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย   
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง 
การรักษาที่ชัดเจน  ท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามค าแนะน า  
ขององค์การอนามัยโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเว้นระยะห่างทางสังคม  ( social distancing)   
ท าให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน 
ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว  แต่ผู้เข้าร่วม 
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน  ท าให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่วม  
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม   
นอกจากนี้  หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ยังได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดจนการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ   ต้องเลื่อนประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด  ในขณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
และฉับพลันเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด   สถานการณ์ 
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี  
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



แบบแสดงความคิดเห็น

กรณี Online
รบัชมผ่าน Zoom meeting

แบบแสดงความคิดเห็น

กรณี Onsite
ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั�น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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