
 
ค ำชีแ้จงกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ 

เรื่อง กำรจดักำรประชมุของนติบิคุคลภำยใตข้อ้ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9  
แหง่พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2563 

 

--------------------------------------------------- 
  

 ด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 
ภำยในประเทศอยู่ในกำรควบคุมของรัฐบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น รัฐบำลจึงออกมำตรกำรผ่อนคลำย 
ให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนสำมำรถด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย ในกำรจัดประชุม 
กำรอบรม กำรสัมมนำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
และมีกำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่             
19 เมษำยน 2563 เป็นต้นมำ ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติให้ต้องมีกำรประชุม เช่น กำรประชุมกรรมกำร         
ผู้ถือหุ้น สมำชิกสมำคมกำรค้ำและหอกำรค้ำ สำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงท ำให้ข้อจ ำกัด     
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดประชุมของบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ สิ้นสุดลง 
ดังนั้น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจึงออกประกำศ เรื่อง กำรจัดกำรประชุมของนิติบุคคลภำยใต้ข้อก ำหนด        
ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548          
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกำศ 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง มำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2563  

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ขอชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ ดังนี้ 

1. ระยะเวลำกำรจัดประชุม กำรยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น และกำรยื่นงบกำรเงินตำมที่กฎหมำยก ำหนด มีดังนี้ 

นติิบคุคล กำรจดัประชุม กำรยืน่ 
บัญชรีำยชือ่ผู้ถือหุน้ งบกำรเงนิ 

บริษัทจ ำกัด ภำยใน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี 

ภำยใน 14 วนั 
นับแต่วันประชุมสำมัญ 

ผู้ถือหุ้น 

ภำยใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่งบกำรเงิน 

ได้รับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 
บริษัทมหำชนจ ำกัด ภำยใน 1 เดือน 

นับแต่วันเสร็จกำรประชุม 
ภำยใน 1 เดือน 

นับแต่วันที่งบกำรเงิน 
ได้รับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 

สมำคมกำรค้ำ ภำยใน 120 วนั 
นับแต่วันทีส่ิ้นปีกำรบัญชี 

   - ภำยใน 30 วนั 
นับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ หอกำรค้ำ              - 

 
2. เมื่อกรมออกประกำศกรม เรื่อง กำรจัดกำรประชุมของนิติบุคคลภำยใต้ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป ให้บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด 
สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ ที่มีรอบปีบัญชี ก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุม 
ด ำเนินกำรดังนี้ 
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    2.1 บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมำชิก (แล้วแต่กรณี) 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ประกำศฯ มีผลใช้บังคับ คือให้จัดประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกำยน 2563  
และยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น งบกำรเงิน ตำมระยะเวลำในข้อ 1 
    2.2 จัดท ำหนังสือชี้แจงเหตุผลกำรจัดประชุมล่ำช้ำ และยื่นหนังสือชี้แจงฯ ภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2564    
โดยมีช่องทำงกำรยื่นหนังสือชี้แจงฯ คือ  
          (1) ช่องทำงออนไลน์ ที่ www.dbd.go.th >  
หัวข้อบริกำรออนไลน์ > ระบบกำรน ำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) > ข่ำว e-Filing 
- มาตรการรองรับการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
                                  - หนังสอืชีแ้จงการประชมุในรปูแบบ Google Form 
                                     (กรณุาล็อกอนิ GMAIL กอ่น คลิ๊กกรอกแบบฟอรม์) 
หรือ *คลกิทีน่ีเ่พือ่ดำวนโ์หลด ตวัอยำ่งหนงัสือชีแ้จงเหตผุล* และยืน่โดย *คลกิทีน่ีเ่พือ่ยืน่หนงัสือชีแ้จงออนไลน์*   

         (2) ยื่นด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขต 1 – 6 หรือ 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  

3. ตัวอย่ำง  กำรประชุม กำรยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น และกำรยื่นงบกำรเงิน เมื่อนิติบุคคลมีรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 และยังไม่ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น จะต้องจัดประชุม ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 
และยื่นงบกำรเงิน ดังนี้ 
 

นติิบคุคล กำรจดัประชุม กำรยืน่ 
กรณจีัดประชมุวนัที ่30 พฤศจิกำยน 2563 

บัญชรีำยชือ่ผู้ถือหุน้ งบกำรเงนิ 
บริษทัจ ำกดั 
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563) 

 
 
 
 

ไมเ่กนิ 
30 พฤศจกิำยน 2563 

ภำยใน 14 วัน 
14 ธนัวำคม 2563 

 

ภำยใน 1 เดือน 
31 ธนัวำคม 2563 

( 31 ธ.ค.63 เป็น
วันหยุดรำชกำร 

จึงยื่นได้ในวันท ำกำรถัดไป  
คือวันท่ี 4 ม.ค.64) 

บริษทัมหำชนจ ำกดั 
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563) 

ภำยใน 1 เดือน 
31 ธนัวำคม 2563 

( 31 ธ.ค.63 เป็น
วันหยุดรำชกำร 

จึงยื่นได้ในวันท ำกำรถัดไป  
คือวันท่ี 4 ม.ค.64) 

ภำยใน 1 เดือน 
31 ธนัวำคม 2563 

( 31 ธ.ค.63 เป็น
วันหยุดรำชกำร 

จึงยื่นได้ในวันท ำกำรถัดไป  
คือวันท่ี 4 ม.ค.64) 

สมำคมกำรคำ้/หอกำรคำ้ 
(รอบปีบัญชี 31 กรกฎำคม 2563) 

เกิน 120 วัน 
แตไ่มเ่กนิ 

30 พฤศจกิำยน 2563 

   - ภำยใน 30 วัน 
30 ธนัวำคม 2563 

 
    ใหจ้ัดท ำหนังสือชีแ้จงเหตผุลกำรจดัประชมุล่ำชำ้ และยืน่หนังสอืชี้แจงฯ  

ภำยในวนัที ่4 มกรำคม 2564  
 
 

http://www.dbd.go.th/
https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_covid2019_630304.pdf
https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_covid2019_630304.pdf
https://forms.gle/Lx1bgcKj3hGk3QPD7
https://forms.gle/Lx1bgcKj3hGk3QPD7
http://www.dbd.go.th/download/regis_file/covid19/dbdregist_exam_COVID19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMI9tA-f03NfVJN90wItnaZwGyI5oBz5PWCZ1nltIl052sdA/viewform
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4. บทก ำหนดโทษ  

    นิติบุคคล ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป ประเภทบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด 
รำยใด ที่จัดประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี สมำคมกำรค้ำและ
หอกำรค้ำ จัดประชุมใหญ่เกินกว่ำ 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีกำรบัญชี ต้องระวำงโทษปรับ ดังนี้ 
 
  4.1 บริษัทจ ำกัด ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499  
 

ฐำนควำมผดิ 

อัตรำคำ่ปรบั 

บรษิทั 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจ 

ลงลำยมอืชือ่ผกูพนับรษิทั
คนละ 

ไม่ท ำบัญชงีบดลุเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภำยใน 
4 เดือนนับแต่วันทีล่งในงบดลุ (ม.1197) 

6,000 บำท 6,000 บำท 

 
 4.2 บรษิัทมหำชนจ ำกัด ตำมพระรำชบญัญตับิริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
  

ฐำนควำมผดิ 
อัตรำคำ่ปรบั 

ยนิยอมใหป้รบั 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสือ 

คณะกรรมกำร 

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

ยินยอมปรับเมื่อ             
พบกำรกระท ำควำมผิด  

(ไม่ออกหนังสือ) 
4,000 บำท 

ภำยใน 30 วัน 6,000 บำท 
ภำยใน 60 วัน 8,000 บำท 
เกินกว่ำ 60 วัน 12,000 บำท 

 
 4.3 สมำคมกำรค้ำ ตำมพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ พ.ศ. 2509 และหอกำรค้ำ ตำมพระรำชบัญญัติ
หอกำรค้ำ พ.ศ. 2509 
  

ฐำนควำมผดิ 
อัตรำคำ่ปรบั 

สมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ 
ไม่น ำงบดลุเสนออนุมัติต่อทีป่ระชุมใหญ่ภำยใน 120 วัน 
(สมำคมกำรค้ำ ม.27 / หอกำรค้ำ ม.34) 

1,000 บำท 1,000 บำท 

 
กองข้อมูลธุรกิจ 

พฤศจิกำยน 2563 
 


