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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ

จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด
พ.ศ. 2535 การกำากับดูแลให้ธุรกิจที่จดทะเบียนดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำ า หนด รวมถึ ง การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ให้ มี ธ รรมาภิ บ าล มี ก าร
บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำาคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็น
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด” เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเมื่อได้จดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ ได้กำาหนดกรอบ
มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำาไปปรับใช้ในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล อันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ซึ่งจะ
ทำาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่าแนวทางการปฏิบัติเมื่อจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ตามคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา
เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด” ที่ได้จัดทำาขึ้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ผู้ทำาการแทนนิติบุคคล
และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง อันจะสร้างธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน
ความหมายของห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วน คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำ�การค้าร่วมกัน
เพื่อแสวงหากำ�ไร และแบ่งผลกำ�ไรจากการดำ�เนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถ
ลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงาน
ต้องตีราคาเป็นจำ�นวนเงิน
ห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว
คือ หุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของ
ห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียน
จะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่
หุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจำ�นวนเงิน
ที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด และหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดจะมีคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด
หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำ�กัดความรับผิด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดจะต้องจดทะเบียน ถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำากัดแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน
และได้รบั เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 13 หลัก ซึง่ จะถูกใช้เป็นเลขประจำาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ของกรมสรรพากรด้วย
เลข 13 หลัก
xxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี

สำาหรับชือ่ ห้างหุน้ ส่วน ถ้าจะนำาชือ่ ไปใช้ในดวงตรา ป้ายชือ่ จดหมาย หรือ
เอกสารอย่างอื่นที่ใช้ในธุรกิจของห้างหุ้นส่วน ต้องมีคำาว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำากัด” ประกอบชื่อ ถ้าใช้เป็นอักษรต่างประเทศ
ต้องใช้คำาที่มีความหมายว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” หรือ “ห้างหุ้นส่วน
จำากัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องมีคำาว่า “Registered
Ordinary Partnership” หรือ “Limited Partnership” ประกอบชือ่ เป็นต้น
ถาไมจัดทํามีความผิด ปรับ หางหุนสวน ไมเกินหาหมื่นบาท
และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
ติดต่อได้
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ต้องมีที่ตั้งสำานักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำาเนาของห้างหุ้นส่วนที่สามารถ

คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
จัดทำาบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำา
บัญชี โดยจะให้หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
จำากัดนั้นๆ เป็นผู้ดำาเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่
จัดทำาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดทำาบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสนิ ค้า และบัญชีประเภทอืน่
ตามความจำาเป็นแก่การทำาบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
ถาไมจัดทําบัญชีมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
2. ต้องจัดให้มีผู้ทำาบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วน ซึ่งอาจเป็นพนักงาน ผู้รับจ้างทำาบัญชีอิสระ หรือสำานักงานบริการ
รับทำาบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้ ทำา บั ญ ชี ยกเว้ น ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่ว นจำากัด ที่มี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมี
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำากว่าอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำาบัญชี
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ก็ได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำาบัญชีให้จัดทำาบัญชีให้ตรงต่อความ
เป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถาไมจัดใหมีผูทําบัญชีมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก
หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้แก่ผู้ทำา
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำาขึ้นสามารถแสดงผลการดำาเนินงาน
ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง
และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำาบัญชี และ
ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนก็ได้
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

5. จัดทำางบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถาไมจัดทํามีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหาหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินสองหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินสองหมื่นบาท
เว้นแต่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด ที่มีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมี
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นในงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
ต่อกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด ที่มีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
พร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรด้วย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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6. เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตรวจสอบและแสดงความเห็ น ใน
งบการเงินแล้ว ให้นำาส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในห้าเดือน
นับแต่วันปิดบัญชี
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหาหมื่นบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
7. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำานักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำา หรือสถานที่
ที่ใช้เป็นที่ทำางานประจำา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น แต่ถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบ
การลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
หางหุนสวน ไมเกินหาพันบาท
หุนสวนผูจัดการ ไมเกินหาพันบาท
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การเปลี่ยนáปลงรายการทางทะเบียน
เมื่อห้างหุ้นส่วนจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ชื่อของห้างหุ้นส่วน ตัวผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำากัดอำานาจหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ที่ตั้งสำานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำานักงานสาขา วัตถุประสงค์ ตราของ
ห้างหุ้นส่วน รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้อง
ตกลงให้ความยินยอมด้วยกันทุกคน แล้วให้หุ้นส่วนผู้จัดการยื่นขอจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่เปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
การเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ตองไปยื่นจดทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ หางหุนสวน ไมเกินสองหมื่นบาท

การเลิกáละชำาระบัÞชี
เมื่ อ มี ค วามประสงค์ จ ะเลิ ก ห้ า งหุ้ น ส่ ว น ให้ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นทุ ก คนทำ า
ข้ อ ตกลงเลิ ก ร่ ว มกั น เพื่ อ กำ า หนดวั น ที่ ต้ อ งการเลิ ก ห้ า งหุ้ น ส่ ว นและตั้ ง ผู้ ชำ า ระ
บัญชี เพื่อทำาหน้าที่ชำาระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของห้างหุ้นส่วน จากนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ชำาระบัญชีในการดำาเนินการ ดังนี้
วันที่เลิก

1. จัดทำาคำาขอไปยืน่ จดทะเบียนเลิกห้างหุน้ ส่วนภายใน 14 วัน นับแต่
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่าห้างหุ้นส่วนเลิกกัน พร้อมกับส่ง
จดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินแปดหมื่นบาท
2. จัดทำางบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้อง แล้วเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อรับรองให้ผู้ชำาระบัญชีเป็นผู้ชำาระ
บัญชีต่อไป หรือจะแต่งตั้งผู้ชำาระบัญชีใหม่ และอนุมัติงบการเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
3. ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ชำาระบัญชีใหม่ หรือแก้ไขอำานาจผู้ชำาระบัญชี
หรือแก้ไขทีต่ งั้ สำานักงานของผูช้ าำ ระบัญชี ต้องยืน่ คำาขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ด้วย การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำาระบัญชี หรือแก้ไขอำานาจผู้ชำาระบัญชี ต้องไป
จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนตัวหรือวันลงมติ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
4. จัดทำารายงานการชำาระบัญชียื่นต่อนายทะเบียนทุก 3 เดือน เพื่อ
แสดงความเป็นไปของบัญชีที่ชำาระอยู่ และรายงานนี้ต้องเปิดเผยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน
และเจ้าหนี้สามารถตรวจดูได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมด้วย
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
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แต่หากการชำาระบัญชีต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ผู้ชำาระบัญชีต้องเรียก
ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนในเวลาทุกสิ้นปีนับแต่วันที่เริ่มทำาการชำาระบัญชีและทำา
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไร พร้อมทั้งบอกให้ทราบความเป็นไป
ของบัญชีโดยละเอียด
ถาไมเรียกประชุม ไมทํารายงาน หรือไมแถลงมีความผิด
ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
5. เมือ่ ผูช้ าำ ระบัญชีได้ชาำ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนเสร็จสิน้ แล้ว ต้องทำา
รายงานสรุปการดำาเนินการชำาระบัญชีตั้งแต่ต้น แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอ
รายงานและชี้แจงกิจการต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว
ให้จัดทำาคำาขอไปยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ประชุมอนุมัติรายงาน ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้วถือว่าการชำาระบัญชีสิ้นสุดลง
และห้างหุ้นส่วนนั้นย่อมสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล
ถาไมเรียกประชุม ไมทํารายงาน ไมชี้แจง
หรือละเลยไมไปจดทะเบียนมีความผิด
ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นบริษัทจำ�กัด
ความหมายของบริษัทจำ�กัด
บริษัทจำ�กัด คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำ�กิจการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำ�ไรจากการดำ�เนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัท
จำ�กัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า
“ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำ�นวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้น
ที่ตนถือ เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำ�กัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้
เป็นเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย
		

เลข 13 หลัก
xxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี

สำ�หรับชื่อบริษัท ถ้าจะนำ�ชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย
หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำ�ว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ
และ “จำ�กัด” ไว้ทา้ ยชือ่ ด้วย ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศต้องใช้ค�ำ ซึง่ มีความหมายว่า
“บริษัทจำ�กัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ช่ือเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้คำ�ว่า
“Company Limited” หรือ “Co., Ltd.” หรือ “Limited” หรือ “Ltd.”
ประกอบชื่อ เป็นต้น
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ถาไมปฏิบัติตามบริษัทมีความผิด ปรับ บริษัท
ไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี

หน้าที่ของบริษัทจำากัด
การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำาให้มีสิทธิ หน้าที่
รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
1. ต้องมีทตี่ งั้ สำานักงานซึง่ ถือเป็นภูมลิ าำ เนาของบริษทั ทีส่ ามารถติดต่อได้
หากมีการย้ายที่ตั้งสำานักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำาขอจดทะเบียนย้าย
ที่ตั้งสำานักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
2. จัดทำาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำาตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทจำากัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น และการเข้า - ออกจาก
การเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
รายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำานักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำาการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดย
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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ถาไมจัดทํา ไมเก็บรักษา
หรือไมใหผูถือหุนดูสมุดทะเบียนผูถือหุนมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
นอกจากนี้ ยัง ต้องจัดทำาใบหุ้นให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท
โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำาระค่าหุ้น
แล้วหุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำาว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการ
ลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท
ถาไมทําใบหุน หรือเรียกคาธรรมเนียมเกิน
หรือมีรายละเอียดในใบหุนไมครบถวนมีความผิดปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
3. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุกๆ
รอบระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม
ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ถาไมเรียกประชุมมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
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สำาหรับวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะต้องนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในท้องที่ และส่งหนังสือนัดประชุม
ทางไปรษณียต์ อบรับไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
เว้นแต่นัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่จะต้องลงมติพิเศษให้กระทำาการดังกล่าว
ข้างต้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยข้อความในหนังสือนัดประชุมต้อง
ระบุสถานที่ วัน เวลา และเรื่องที่จะพิจารณากัน กับข้อความที่จะนำาเสนอให้
ลงมติพิเศษ ซึ่งเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องมีการลงมติพิเศษ คือ การเพิ่มทุน
การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การควบบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
การเลิกบริษัท และการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
ทั้งนี้ ก่อนจะทำาการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องนัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำาหนด วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียก่อน
ถาไมลงโฆษณา ไมสงหนังสือนัดประชุม
ไมระบุรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องทำาการจดบันทึกรายงานการประชุม
มติของที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงาน
การประชุมไว้ ณ สำานักงานของบริษัท
ถาไมจดบันทึก หรือไมเก็บรักษาสมุดมีความผิด ปรับ
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
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4. ต้องส่งสำาเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นผูถ้ อื หุน้
แล้วในวันประชุมสามัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง
แต่ไม่ให้ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ถาไมสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนมีความผิด ปรับ
กรรมการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
5. ต้องรีบนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่ง
ของต้นทุนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม
ถาไมนัดประชุมมีความผิด ปรับ
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
6. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน
แล้วต้องนำางบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำาเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำาเนางบการเงินเปิดเผยไว้ในสำานักงาน
ของบริษัท
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
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จัดทำาบัÞชี
บริษัทจำากัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัทเป็น
ผู้ดำาเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดทำาบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชี
ประเภทอื่นตามความจำาเป็นแก่การทำาบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียน
เป็นบริษัท
ถาไมจัดทําบัญชีมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
กรรมการผูจัดการ ไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
2. จัดให้มผี ทู้ าำ บัญชีเพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำาบัญชีของบริษทั
ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำาบัญชีอิสระ หรือสำานักงานรับจ้างทำา
บัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำา
บัญชีให้ ยกเว้นบริษัทจำากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบ
ไม่ต่ำากว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำาบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำาบัญชีให้จัดทำา
บัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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ถาไมจัดใหมีผูทําบัญชีมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก
หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้กับผู้ทำา
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำาขึ้นสามารถแสดงผลการดำาเนินงาน
ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง
และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำาบัญชีและ
ให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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5. จัดทำางบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถาไมจัดทํามีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินสองหมื่นบาท
6. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ไปยังกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีง่ บการเงินได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
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7. เก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี ไว้
ณ สถานที่ทำาการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำา หรือสถานที่
ที่ใช้เป็นที่ทำางานประจำา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้
แต่ถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้อง
แจ้งสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือ
ควรทราบ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาพันบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาพันบาท

การเปลี่ยนáปลงรายการทางทะเบียน
เมื่ อ บริ ษั ท จำ า กั ด ต้ อ งการจะเปลี่ ย นแปลงรายการทางทะเบี ย นของ
บริษัท กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องได้รับมติของที่ประชุม
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความสำาคัญจะต้องให้ผู้ถือหุ้น
มีมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
การเปลี่ยนแปลงบางรายการที่กฎหมายกำาหนดระยะเวลาในการยื่น
จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องไปดำาเนินการภายในกำาหนด ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท (เพิ่มทุน/ลดทุน) ต้องไปยื่น
จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือให้ลดทุน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
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2. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. การควบบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้ากัน
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ และยื่นจดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันที่ควบเข้ากัน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท

การเลิกáละชำาระบัÞชี
เมื่อมีความประสงค์จะเลิกบริษัท ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้
เลิกบริษัทและตั้งผู้ชำาระบัญชี เพื่อทำาหน้าที่ชำาระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัท จากนั้นผู้ชำาระบัญชีมีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
เลิกกัน

1. จัดทำาคำาขอไปยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
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และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์วา่ บริษทั เลิกกัน พร้อมกับส่งจดหมาย
ลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินแปดหมื่นบาท
2. จัดทำางบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
แล้วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองให้ผู้ชำาระบัญชีเป็นผู้ชำาระบัญชีต่อไปหรือจะ
แต่งตั้งผู้ชำาระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
3. ถ้ามีการเปลีย่ นตัวผูช้ าำ ระบัญชีใหม่หรือแก้ไขอำานาจผูช้ าำ ระบัญชี หรือ
แก้ไขทีต่ งั้ สำานักงานของผูช้ าำ ระบัญชี ต้องยืน่ คำาขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงด้วย
การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำาระบัญชีหรือแก้ไขอำานาจผู้ชำาระบัญชี ต้องไปจด
ทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนตัว หรือวันลงมติ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
4. จัดทำารายงานการชำาระบัญชียื่นต่อนายทะเบียนทุก 3 เดือน เพื่อแสดง
ความเป็นไปของบัญชีที่ชำาระอยู่ และรายงานนี้ต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้
ทราบด้วย
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
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แต่หากการชำาระบัญชีต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ผู้ชำาระบัญชีต้องเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาทุกสิ้นปีนับแต่วันที่เริ่มทำาการชำาระบัญชีและทำารายงาน
ต่อที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไร พร้อมทั้งบอกให้ทราบความเป็นไปของบัญชี
โดยละเอียด
ถาไมเรียกประชุม ไมทํารายงาน หรือไมแถลงมีความผิด ปรับ
ผูชําระบัญชี ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
5. เมื่อผู้ชำาระบัญชีได้ชำาระบัญชีของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทำา
รายงานสรุปการดำาเนินการชำาระบัญชีตั้งแต่ต้น แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอ
รายงานและชี้แจงกิจการต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว
ให้จัดทำาคำาขอไปยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ประชุมอนุมัติรายงาน ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้วถือว่าการชำาระบัญชีสิ้นสุดลง
และบริษัทนั้นย่อมสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล
ถาไมเรียกประชุม ไมทํารายงาน ไมชี้แจง
หรือละเลยไมไปจดทะเบียนมีความผิด ปรับ
ผูชําระบัญชี ไมเกินหาหมื่นบาท
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด
ความหมายของบริษัทมหาชนจำ�กัด
บริษัทมหาชนจำ�กัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนเงินค่าหุ้นที่ต้อง
ชำ�ระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
ลักษณะโครงสร้างของบริษัทมหาชนจำ�กัด มีดังนี้
1. จำ�นวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
2. ไม่กำ�หนดจำ�นวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ�
3. หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และต้องชำ�ระค่าหุ้น
ครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น
4. จำ�นวนกรรมการของบริษทั มีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย
เมื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย
เลข 13 หลัก
					
xxxxxxxxxxxxx
		
						
เลขทะเบียนนิติบุคคล
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เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
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สำาหรับชื่อบริษัท ต้องใช้คำาว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และ “จำากัด”
(มหาชน) ไว้ท้ายชื่อด้วย หรือใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” แทน ถ้าเป็นอักษร
ต่างประเทศต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกเสียงตรงหรือมีความหมาย
ตรงกับชื่อภาษาไทย โดยมีคำาว่า “Public Company Limited” ต่อท้ายชื่อ
ถาไมปฏิบัติตามบริษัทมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท

หน้าที่ของบริษัทมหาชนจำากัด
การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำาให้มีสิทธิ หน้าที่
รับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
1. ต้องมีทตี่ งั้ สำานักงานซึง่ ถือเป็นภูมลิ าำ เนาของบริษทั ทีส่ ามารถติดต่อได้
หากมีการย้ายที่ตั้งสำานักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำาขอจดทะเบียนย้าย
ที่ตั้งสำานักงานต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
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2. แสดงชื่อ ที่ตั้งสำานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไว้ในจดหมาย
ประกาศ ใบแจ้งความ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
3. แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา (ถ้ามี)
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
4. ต้องมีปายชื่อไว้หน้าสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขา (ถ้ามี)
ภายใน 14 วัน นับแต่วันจดทะเบียนบริษัท และไม่ให้มีป้ายชื่อดังกล่าวในกรณี
ที่ไม่ใช้สถานที่นั้นเป็นสำานักงานใหญ่หรือสำานักงานสาขา ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ไม่ใช้สถานที่นั้นเป็นสำานักงานใหญ่หรือสำานักงานสาขาแล้ว
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
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5. จัดทำาใบหุ้น มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานภายใน 2 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำากัด หรือนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ค่าหุ้นครบและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
รายละเอียดในใบหุน้ ต้องมีชอื่ บริษทั เลขทะเบียนบริษทั วันทีจ่ ดทะเบียน
บริษัท เลขที่ใบหุ้น ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น จำานวนหุ้น ชื่อของผู้ถือหุ้น วันที่ออก
ใบหุ้น และมีกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหุ้น
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน
6. จัดทำาทะเบียนผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำานักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือเก็บไว้ที่บุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินหาหมื่นบาท
หากทะเบียนผู้ถือหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือชำารุด ให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน หรือ
ชำารุดนั้น และจัดทำาหรือซ่อมแซมทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่แจ้ง
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ถาไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
รายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องมีชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
ชนิดของหุ้น เลขที่ใบหุ้น มูลค่าหุ้น จำานวนหุ้น วันที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาด
จากการเป็นผู้ถือหุ้น
7. จัดทำาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
เก็บไว้ที่บุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบแล้ว
รายละเอียดในทะเบียนกรรมการต้องมีชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และ
ที่อยู่ของกรรมการ ชนิดของหุ้น เลขที่ใบหุ้น มูลค่าหุ้น จำานวนหุ้นที่กรรมการ
แต่ละคนถือ วันที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ
สำาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำาให้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
8.
8 จัดทำางบการเงิน และให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
ในงบการเงิน แล้วนำางบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
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9. ต้องส่งรายงานประจำาปของคณะกรรมการ งบการเงินที่ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม
สามัญประจำาป
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
10. ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับเอกสารดังต่อไปนี้
10.1 หนังสือนัดประชุมตัง้ บริษทั ต้องโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม กำาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
10.2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม กำาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
10.3 การจ่ายเงินปันผล ต้องโฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
ในหนังสือพิมพ์ด้วย กำาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
1 วัน

10.4 งบดุลที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบอย่างน้อย
ถาไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
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10.5 การเพิ่มทุนและลดทุนภายหลังได้รับจดทะเบียนแล้ว
ต้องโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
หรือลดทุน กำาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท

จัดทำาบัÞชี
บริษัทมหาชนจำากัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัท
เป็นผู้ดำาเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดทำาบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสนิ ค้า และบัญชีประเภทอืน่
ตามความจำาเป็นแก่การทำาบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
ถาไมจัดทําบัญชีมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสามหมื่นบาท
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาท
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
กรรมการผูจัดการ ไมเกินสามหมื่นบาท
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาท
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
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2. จัดให้มผี ทู้ าำ บัญชีเพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำาบัญชีของบริษทั
ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำาบัญชีอิสระ หรือสำานักงานรับจ้าง
ทำาบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้ทำาบัญชีให้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำาบัญชีให้จัดทำาบัญชีให้ตรงต่อ
ความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถาไมจัดใหมีผูทําบัญชีมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก
หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้แก่ผู้ทำา
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำาขึ้นสามารถแสดงผลการดำาเนินงาน
ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง
และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำาบัญชีและ
ให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้
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ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
5. จัดทำางบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถาไมจัดทํามีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินสองหมื่นบาท
6. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ไปยังกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีง่ บการเงินได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาหมื่นบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาหมื่นบาท
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7. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่
ทำาการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำา หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำางาน
ประจำา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ แต่ถ้าบัญชีหรือเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชี หรือ
สารวัตรบัญชี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินหาพันบาท
กรรมการผูจัดการ ไมเกินหาพันบาท

การเปลี่ยนáปลงรายการทางทะเบียน
เมื่อได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
กรรมการผูม้ อี าำ นาจลงนามแทนบริษทั อย่างน้อย 1 คน เป็นผูม้ ายืน่ ขอจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงบางรายการกฎหมายกำาหนดระยะเวลาในการยื่น
จดทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้
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1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ได้แก่ ชื่อบริษัท
วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน-ลดทุนจดทะเบียน จังหวัดที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และข้อบังคับ
ของบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
2. การเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว ต้องไปยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชำาระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำาระค่าหุ้นครบตามจำานวนที่
เสนอขาย
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก การเปลี่ยนแปลงจำานวนและ
ชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและข้อจำากัดอำานาจของ
กรรมการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท

34

คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

4. การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และ/หรือ สำานักงานสาขา
ของบริษัทมหาชนจำากัด ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
5. การจัดตั้งสำานักงานสาขาของบริษัท ให้จดทะเบียนสำานักงานสาขา
ก่อนดำาเนินการ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
6. การยกเลิกสำานักงานสาขาของบริษัท ให้จดทะเบียนยกเลิกสำานักงาน
สาขาภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกสำานักงานสาขานั้น
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ
บริษัท ไมเกินสองหมื่นบาท
กรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
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7. การควบบริษัท ต้องไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
เสร็จสิ้นการประชุมควบบริษัท
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท
8. การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ต้องไปขอ
จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมแปรสภาพ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ คณะกรรมการ ไมเกินสองหมื่นบาท

การเลิกบริษัท
เมื่อบริษัทมหาชนจำากัดมีความประสงค์จะเลิกบริษัท ให้จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้เลิกบริษัทและตั้งผู้ชำาระบัญชี
จากนั้นผู้ชำาระบัญชีมีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ชำาระบัญชียื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ชำาระบัญชีและขอจดทะเบียน
เลิกบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีมติตั้งผู้ชำาระบัญชี
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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2. ในระหว่างชำาระบัญชี ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ชำาระบัญชี ต้องยื่นจด
ทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำาระบัญชี ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ชำาระบัญชีคนใหม่
ได้รับแต่งตั้ง
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ให้ผู้ชำาระบัญชี จัดทำารายงานการชำาระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่าย
เสนอต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งจนกว่าการชำาระ
บัญชีจะเสร็จสิ้น และหากการชำาระบัญชีไม่อาจทำาให้เสร็จได้ภายใน 1 ปี นับแต่
วันจดทะเบียนเลิกบริษัท ให้ผู้ชำาระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกรอบปีภายใน
4 เดือน นับแต่วันครบรอบปี เพื่อรายงานผลการชำาระบัญชีที่ได้กระทำาและจะ
กระทำาต่อไป พร้อมด้วยงบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินสองหมื่นบาท
4. เมื่อชำาระบัญชีเสร็จแล้ว ผู้ชำาระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำาระ
บัญชี ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติรายงานการชำาระบัญชี
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินสองหมื่นบาท
5. ให้ผู้ชำาระบัญชีจัดทำารายงานผลการชำาระบัญชีพร้อมบัญชีรับจ่าย
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติภายใน 4 เดือน นับแต่วันเสร็จการชำาระบัญชี
ถาไมดําเนินการมีความผิด ปรับ ผูชําระบัญชี ไมเกินสองหมื่นบาท
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มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ
คำ�นิยาม
จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หมายถึง ข้อควรประพฤติปฏิบตั ขิ ององค์กร
ธุรกิจ ซึ่งมีการบริหารจัดการหรือดำ�เนินธุรกิจโดยบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ
องค์กร ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ

หลักนิติธรรม
องค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำ�หนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม
ต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่ค้าและประชาชน โดย
1. ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจ คือ
มีที่ตั้งสำ�นักงานแห่งใหญ่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้เพื่อการติดต่อ
		 และเอกสารต่างๆ สามารถส่งถึงได้ ณ ที่นั้น
จัดทำ�ใบหุน้ เพือ่ มอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ และจัดทำ�สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
		 โดยมีรายการตามที่กฎหมายกำ�หนด
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ส่งสำ�เนาไปยังนายทะเบียนกรมพัฒนา
		 ธุรกิจการค้า อย่างน้อยปีละครั้งและมิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่
		 การประชุมสามัญ
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มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและมติของที่ประชุมทุกครั้ง
		 และเก็บรักษาไว้ ณ สำ�นักงานแห่งใหญ่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
		 ขอตรวจดูได้
มีการให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
		 และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
		
ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม สิทธิในการที่จะนำ�เรื่องเสนอและ
		 ออกเสียงลงมติในวาระการประชุม สิทธิทจี่ ะให้มกี ารแสดงความเห็น
		 และซักถามในที่ประชุม สิทธิที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
		 และออกเสียงแทนตนได้ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ
การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุสถานที่ วัน เวลา
		 ประชุมให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
		
ข้อมูลสำ�คัญที่จำ�เป็นต่อการพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ
		
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
หนังสือมอบฉันทะต้องระบุวธิ กี ารมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้
		 ควรจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
		 ล่วงหน้าตามกฎหมายเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารประกอบ
		 การตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ
2. ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการจัดทำ�บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำ�การ เว้นแต่
ผู้มีหน้าที่จัดทำ�บัญชีจะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
อนุญาตให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ และต้องมีการจัดทำ�งบการเงินเพื่อแสดงฐานะ
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การเงิ น และผลการดำ�เนินงานที่ถูก ต้องตามมาตรฐานการบัญชี และยื่นต่อ
หน่วยงานราชการภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
3. ผู้บริหารองค์กรธุรกิจต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร โดยมีการ
ยื่นชำ�ระภาษีครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ผู้บริหารองค์กรธุรกิจต้องไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็นธุรกิจที่กำ�หนดไว้ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยคนต่างด้าวนั้น
มิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
5. ผู้บริหารองค์กรธุรกิจต้องไม่ร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำ�กัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

หลักคุณธรรม
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำ�นึกในหน้าที่
ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน
และมีระเบียบวินัย ดังนี้
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1. มีการจัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการกำ�หนดนโยบายธุรกิจ
หรือจรรยาบรรณองค์กร ในการดำ�เนินธุรกิจเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กำ�หนดให้
มีจรรยาบรรณขององค์กร จรรยาบรรณกรรมการ/หุ้นส่วน และจรรยาบรรณ
พนักงานให้ถือปฏิบัติ
2. มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานดี โดยมี
มาตรการในการจูงใจและสนับสนุนการเลื่อนตำ�แหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน
กับพนักงานที่ปฏิบัติงานดี
3. มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานในองค์กรธุรกิจ
โดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง

หลักความโปร่งใส
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
ชัดเจน ดังนี้
1. มีการกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานไว้อย่างชัดเจน
โดยจัดทำ�เป็นคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำ�หนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
หรือละเลย
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3. การทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กรธุรกิจ ควรทำ�
สม่ำ�เสมอ
4. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธุรกิจผ่านช่องทางที่หลาก
หลาย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเสมอภาค ทันเวลา

หลักการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย
นั้นๆ ดังนี้
1. มีการกำ�หนดช่องทางการรับฟัง การแสดงความคิดเห็น แนะนำ�
หรือข้อร้องเรียน หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น เว็บไซต์ หรือแบบสำ�รวจความ
พึงพอใจ หรือกล่องรับความคิดเห็น
2. มีการกำ�หนดนโยบายหรือเชิญชวนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ

หลักความรับผิดชอบ
ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะต้องตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ความสำ�นึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมทั้งมีความใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง ดังนี้
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1. มีการกำ�หนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้
กับพนักงานตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยออกเป็นข้อกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
2. มีการกำ�หนดนโยบาย หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. มีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยมี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ว่าในด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
4. มีการดำ�เนินธุรกิจโดยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
ถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อชุมชน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์

หลักความคุ้มค่า
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การนำ�วัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การประหยัดพลังงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ตลอดจนรณรงค์
ให้พนักงานในองค์กรธุรกิจร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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สอบ¶ามข้อมูลเ¾ิ่มเติม :
1) สายดวน 1570 หรือ www.dbd.go.th
2) สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 - 6
4) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดทั่วประเทศ และ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาสาขา

44

คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด
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เขต 4 (สุรวงศ์)

เขต 5 (บางนา)

เขต 6
(ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

4

5

6

7

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4
ถนนนนทบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)

อาคารเลขที่ 78/13 สี่แยกประดิพัทธ์ ถนนพระราม 6
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ตั้ง

ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4
ถนนนนทบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เขต 3 (รัชดาภิเษก)

3

8

เขต 2 (พหลโยธิน)

เขต 1 (ปินเกล้า)

2

1

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

0 2547 5153

0 2547 5155

0 2143 7921-2

0 2348 3803-5

0 2234 2951-3

0 2276 7252-56, 58, 59

0 2618 3340-2

0 2446 8160-9

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าเขต

0 2547 5155

0 2547 5155

0 2143 7924

0 2348 3806

0 2266 5852-3

0 2276 7252
0 2276 7263

0 2618 3343-4

0 2446 8191

โทรสาร

regis_center@dbd.go.th

regis_d6@dbd.go.th

regis_d5@dbd.go.th

regis_d4@dbd.go.th

regis_d3@dbd.go.th

regis_d2@dbd.go.th

regis_d1@dbd.go.th

E-mail address
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คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกำาแพงเพชร

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

3

4

5

6

7

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

1162/2 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 ถ.กำาแพงเพชร-สุโขทัย
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000

0 3851 2223
0 3881 4436

0 3930 1611

0 4324 1184
0 4324 1519
0 4333 2056

0 5570 5171-2

0 4381 1435

0 3456 4297

100/38 หมู่ 3 ถ.แม่น้ำาแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

0 7563 2376

โทรศัพท์

99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

สถานที่ตั้ง

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 3851 2223

0 3931 1990

0 4324 3415

0 5570 5173

0 4381 1431

0 3462 2125

0 7563 2377

โทรสาร

chachoengsao@dbd.go.th

chanthaburi@dbd.go.th

khonkaen@dbd.go.th

kamphaengphet@dbd.go.th

kalasin@dbd.go.th

kanchanaburi@dbd.go.th

krabi@dbd.go.th

E-mail address

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

10

11

12

13

14

จังหวัดตรัง

เมืองพัทยา

9

15

จังหวัดชลบุรี

8

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

116 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

33/32 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

สถานที่ตั้ง

0 7521 5107-8

0 5311 2736-7

0 5374 4115-6

0 7750 2233
0 7750 3097

0 4483 0490-1

0 5642 1315-6

0 3822 2106
0 3822 2108

0 3827 9169
0 3827 4812

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 7521 5266

0 5311 2738

0 5374 4116

0 7750 3097

0 4483 0489

0 5642 1315

0 3822 2109

0 3827 9521

โทรสาร

trang@dbd.go.th

chiangmai@dbd.go.th

chiangrai@dbd.go.th

chumphon@dbd.go.th

chaiyaphum@dbd.go.th

chainat@dbd.go.th

chonburi@dbd.go.th

chonburi@dbd.go.th

E-mail address
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คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

จังหวัดตราด

จังหวัดตาก

แม่สอด

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

16

17

18

19

20

21

22

23

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

86 หมู่ 9 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

624/10 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

642/48-49 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเดิม) ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

6/4 ถ.ราชการราษฎรดำาริ 2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110

82/2 ถ.มหาดไทยบำารุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

322/1 หมู่ 5 ถ.ดอนจวบ-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
จ.ตราด 23000

สถานที่ตั้ง

0 7534 5415
0 7534 0065

0 4425 9806-7

0 4251 3957
0 4251 1887

0 3425 0620
0 3424 3652

0 3731 3181
0 3731 2262

0 5553 2404

0 5551 4582

0 3951 1530

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 7534 5416

0 4425 9806-7

0 4251 3888

0 3421 3529

0 3731 3181

0 5553 2405

0 5551 2546

0 3952 0704

โทรสาร

nakhonsi@dbd.go.th

korat@dbd.go.th

nakhonphanom@dbd.go.th

nakhonpathom@dbd.go.th

nakhonnayok@dbd.go.th

tak@dbd.go.th

tak@dbd.go.th

trat@dbd.go.th

E-mail address

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดน่าน

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี

26

27

28

29

30

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดนนทบุรี

25

31

จังหวัดนครสวรรค์

24

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

35/2 หมู่ 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000

251/3 หมู่ 1 ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 38000

4/16 ถ.รอบกำาแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

15 ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

สถานที่ตั้ง

0 3261 1528
0 3260 3495

0 2567 0399
0 2567 0344

0 4466 6539

0 4249 1960

0 5477 4033-4

0 7351 4734
0 7351 4355

0 2591 7882
0 2589 7958

0 5622 4560
0 5622 3713

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 3261 1528

0 2567 3146

0 4466 6540

0 4249 1970

0 5477 4034

0 7551 4734

0 2580 1071

0 5622 3713

โทรสาร

prachuap@dbd.go.th

pathumthani@dbd.go.th

buriram@dbd.go.th

bungkan@dbd.go.th

nan@dbd.go.th

narathiwat@dbd.go.th

nonthaburi@dbd.go.th

nakhonsawan@dbd.go.th

E-mail address

50

คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

หัวหิน

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิจิตร

32

33

34

35

36

37

38

39

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000

18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านตอม อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย
ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

6/230 ซ.28 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

สถานที่ตั้ง

0 5665 2890
0 5699 0424

0 7461 5162

0 7644 0635-6

0 5448 4370

0 3534 6227-8

0 7333 3603

0 3745 4070-2

0 3252 0669

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 5665 2891

0 7461 1344

0 7644 0636

0 5448 4327

0 3534 6229-30

0 7333 3606

0 3745 4070-1

0 3252 0670

โทรสาร

phichit@dbd.go.th

phathalung@dbd.go.th

phangnga@dbd.go.th

payaow@dbd.go.th

ayuthaya@dbd.go.th

pattani@dbd.go.th

prachinburi@dbd.go.th

prachuap@dbd.go.th

E-mail address

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development

51

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร

42

43

44

45

46

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดเพชรบุรี

41

47

จังหวัดพิษณุโลก

40

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

อาคารพาณิชย์จังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

19/1 (มหาชัยดำาริห์ ซ.21) ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

193 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

263 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

สถานที่ตั้ง

0 5361 2742

0 4263 2733
0 4261 4201

0 4372 5251

0 7621 7406

0 5452 2051
0 5452 1616

0 5673 7042
0 5673 7044

0 3240 0771

0 5521 6779-80

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 5361 2743

0 4263 2734

0 4374 0329

0 7622 4419

0 5452 2052

0 5673 7043

0 3240 0772

0 5521 6779

โทรสาร

maehongson@dbd.go.th

mukdaharn@dbd.go.th

sarakham@dbd.go.th

phuket@dbd.go.th

phrae@dbd.go.th

phetchabun@dbd.go.th

phetchaburi@dbd.go.th

phitsanulok@dbd.go.th

E-mail address
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คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยะลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดระนอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลำาปาง

48

49

50

51

52

53

54

55

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ. ลำาปาง 52000

2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

45 ถ.หน้าอำาเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2) ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21150

15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

125 หมู่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.สำาราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

สถานที่ตั้ง

0 5432 3040
0 5423 0132

0 3641 3390

0 3232 7586

0 3869 4054-5

0 7782 3743
0 7782 1674

0 4351 5597-8

0 7324 7100

0 4558 6113

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 5423 0110

0 3642 1347

0 3232 7586

0 3869 4053

0 7782 1674

0 4351 3736

0 7324 7100

0 4558 6113

โทรสาร

lampang@dbd.go.th

lopburi@dbd.go.th

ratchaburi@dbd.go.th

rayong@dbd.go.th

ranong@dbd.go.th

roiet@dbd.go.th

yala@dbd.go.th

yasothon@dbd.go.th

E-mail address

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ

58

59

60

61

62

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเลย

57

63

จังหวัดลำาพูน

56

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

371/36-37 หมู่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

4 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

8 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

428/4 ถ.ขุนอำาไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000

อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง
จ.ลำาพูน 51000

สถานที่ตั้ง

0 3471 6746
0 3471 1228

0 2701 9255-6

0 7473 0227-8

0 7422 5655

0 4271 5090
0 4271 6537

0 4561 4063
0 4562 3016

0 4281 2759

0 5356 1483

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 3471 1228

0 2701 9257

0 7473 0227

0 7422 5656-7

0 4271 5090

0 4561 4063

0 4281 2719

0 5353 0934

โทรสาร

samutsongkhram@dbd.go.th

samutprakan@dbd.go.th

satun@dbd.go.th

songkhla@dbd.go.th

sakonnakhon@dbd.go.th

sisaket@dbd.go.th

loei@dbd.go.th

lamphun@dbd.go.th

E-mail address
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คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้ & ทำา เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย

จังหวัดสุรินทร์

64

65

66

67

68

69

70

71

72

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

119/18 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

9/9 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน-บางลี่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

9 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารพาณิชย์จังหวัด ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

1600/47 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000

สถานที่ตั้ง

0 4451 2807
0 4451 8813

0 7742 7034

0 7728 1328
0 7721 0303

0 3554 5705
0 3555 5025

0 5561 1742

0 3650 7259
0 3653 9550

0 3622 0293-4
0 3622 3205

0 3742 5042-3

0 3442 3231
0 3483 7487-88

โทรศัพท์

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 4451 2807

0 7742 7035

0 7728 2584

0 3554 5705

0 5561 1801

0 3653 9549

0 3622 0294

0 3742 5043

0 3442 7529

โทรสาร

surin@dbd.go.th

suratthani@dbd.go.th

suratthani@dbd.go.th

suphanburi@dbd.go.th

sukhothai@dbd.go.th

singburi@dbd.go.th

saraburi@dbd.go.th

srakae@dbd.go.th

samutsakhon@dbd.go.th

E-mail address

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / Department of Business Development
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จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอำานาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

75

76

77

78

79

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดหนองบัวลำาภู

74

80

จังหวัดหนองคาย

73

ลำาดับที่ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

0 4524 6108

0 5652 4776
0 5651 3819

129 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำาซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

อาคารสำานักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0 5544 2787
0 5544 2572

0 4232 4969
0 4224 7324

0 4552 3153

0 3561 3521-2

0 4231 2731-2

0 4241 1528

โทรศัพท์

168 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

247/1 หมู่ 7 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ. อุดรธานี 41000

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
จ.อำานาจเจริญ 37000

22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.อุดร-เลย ต.ลำาภู อ.เมือง
จ.หนองบัวลำาภู 39000

อาคารสำานักงานพาณิชย์จังหวัด ซ.ศูนย์ราชการ สาย 3
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

สถานที่ตั้ง

ส¶านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำานักงาน¾ั²นาธุรกิจการค้าจังหวัด

0 4524 6108
0 4526 2790

0 5652 4776
0 5651 2570

0 5544 2572

0 4232 4969

0 4552 3153

0 3561 3521

0 4231 2732

0 4242 2813

โทรสาร

ubonratchatani@dbd.go.th

uthaithani@dbd.go.th

uttaradit@dbd.go.th

udonthani@dbd.go.th

amnatcharoen@dbd.go.th

angthong@dbd.go.th

nongbualumpoo@dbd.go.th

nongkhai@dbd.go.th

E-mail address

กรม¾ั²นาธุรกิจการค้า

Department of Business Development
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