
โครงการอบรม  
เรื่อง “เร่ิมต้นอย่างมัน่คง สู่ก้าวต่อไปอย่างยัง่ยืน” 

วนัศกุรท่ี์ 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิ 
เข้าอบรม 

ก าหนดการ
อบรม 

 

 

แผนท่ี เอกสารประกอบ 
การอบรม 



ล าดับ ล าดับ
1 นางสาว กนกพร อปุระโจง 27 นางสาว จุฬาวรรณ ษมาจิตอาภรณ์
2 นางสาว กนกพิชญ์ อนิเปี้ย 28 นางสาว เจนจิรา จันติดุก
3 นาง กมลพรรณ ตานะเปง็ 29 นาย เจษฎา เชิงไถ
4 นาง กล่ินสุคนธ์ สมศรี 30 นาย ชนวัศ เขียวอา้ย
5 นาง กญัญ์ณพัชญ์ อยู่ประไพ 31 นาง ชมนพร วรรณคํา
6 นางสาว กญัญ์สิริ ปนิไชยพัฒน์ 32 นางสาว ชมพูนุท พราหมณโชติ
7 นางสาว กาญจนา สนธิ 33 นาย ชูเกยีรติ เส็งคําภา
8 นาย กติติพันธ์ เหมชาติลือชัย 34 นางสาว ฐิรติณรรฐ์ มณีพันธ์
9 นาย กติติภพ ปนิวงค์ 35 นางสาว ณรัฐนัน ยศ
10 นาย กลุชาติ ครุฑะสูต 36 นางสาว ณัฏฐ์ลิตา ติง
11 นางสาว กสุุมา อภวิรรธกกลุ 37 นาย ณัฏดา สุวรรณกาศ
12 นางสาว เกวรินทร์ ต๋ันวัน 38 นางสาว ณัฐกานต์ เพชรดํารงค์สกลุ
13 นางสาว เกศนีย์ กนัยะ 39 นางสาว ณัฐกานต์ หาญอยู่
14 นางสาว ขวัญฤดี คําโพธิ์ 40 นาย ณัฐธพล นันทขว้าง
15 นาย เขมณชาติ พัฒนะสมเดช 41 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์กนัทา
16 นาง เคริวัลย์ นันทขว้าง 42 นางสาว ณัฐนรี เล้าทวีรุ่งสวัสด์ิ
17 นางสาว จันทนา สุขเกษม 43 นางสาว ณัฐวรรณ กติิวรรณ์
18 นางสาว จันทร์จิรา รักสัตย์ 44 นางสาว ณัฐวีณ์ สิงหแ์กว้
19 นางสาว จันทร์ฑามาศ เตจาบรูณ์ 45 นางสาว ณิชชนิกานต์ มงคลเสริมสกลุ
20 นาง จันทร์รัตน์ อนัประเสริฐ 46 นางสาว ณิชาภทัร รัตนวณิช
21 นาง จํานงค์ เทพฟองคํา 47 นางสาว ดารณี ไกลกล่ิน
22 นางสาว จินดา อนิทะจักษ์ 48 นางสาว ดารารัตน์ ชูเกยีรติ
23 นางสาว จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม 49 นางสาว ดาริณี ดํารงพล
24 นางสาว จุฑามาศ วงค์ร้อย 50 นางสาว ตานิล แกว้ดี
25 นางสาว จุฑารัตน์ ตุ้มพ่วง 51 นาย ถาวร ยอดแกว้
26 นาง จุรีย์ สุขเปรม 52 นาย ทรัพ อนิประดิษฐ์

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอยา่งมั่นคง สูก้่าวต่อไปอยา่งยั่งยนื”

วันที่  8 พฤศจกิายน  2562
ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จงัหวัดเชียงใหม่

ชือ่-สกุล ชือ่-สกุล



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอยา่งมั่นคง สูก้่าวต่อไปอยา่งยั่งยนื”

วันที่  8 พฤศจกิายน  2562
ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จงัหวัดเชียงใหม่

ชือ่-สกุล ชือ่-สกุล
53 นาย ทวีโรจน์ วรภมูิพายัพ 79 นาย นิวัฒน์ สารวานิชพิทกัษ์
54 นาย ทวีศักด์ิ ปฏพิัทธ์สกลุ 80 นาง นุชบษุย มีทรัพย์
55 นาง ทพิย์วัลย์ นําพรรค 81 นาย บณัฑิต อาโน
56 นางสาว ทพิวรรณ หาญวงศ์วิวัฒน์ 82 นางสาว บญุญาพร กนัทยิะ
57 นาง ทเุรียน วังชุมทอง 83 นาย บญุทวี เจริญพาณิชย์
58 นางสาว ธรชญา จิระวรโชติ 84 นางสาว บษุบา เทพวงค์
59 นางสาว ธวัลรัตน์ เลิศฤทธิ์ 85 นางสาว เบญจมาศ อปุนันท์
60 นางสาว ธารารัตน์ ส่างแกว้ 86 นางสาว เบญญาภา วงตะวัน
61 นาย ธีระพัฒน์ ชัยชนะ 87 นาย ปฐมวิทย์ ปรารมภ์
62 นาย เธียรทรรศน์ จันธิบลูย์ 88 นาง ปณพร สังข์สุวรรณ์
63 นางสาว นงคราญ ราชคม 89 นาย ปณิศีล สุกนัธา
64 นาง นงนุช สารทอง 90 นาง ประไพรัตน์ จันธิบลูย์
65 นาย นนทกร เทพชัย 91 นาย ปรีชา ไชยมูล
66 นางสาว นพวรรณ ปาคํามา 92 นางสาว ปล้ืมจิต จันทร์ทุ่ง
67 นาย นพวิชญ์ ศรีภริมย์ 93 นาง ปวีณา ยาโน
68 นางสาว นภนภสัร์ เส็งสุข 94 นางสาว ปทัมา หลวงพรหม
69 นางสาว นริศรา พวงไสว 95 นางสาว ปาลิกา เมืองมา
70 นางสาว นฤมล สาธุเม 96 นาง ปาลีลักษณ์    ศรีนิ่มนวล
71 นางสาว นัฐรินทร์ สาพิน 97 นาง ปยิลักษณ์ หลีสิน
72 นางสาว นันทกาญจน์ แสนสมบติั 98 นางสาว ปยิะพร อปุมา
73 นาง นันทธ์นัษฐ์ ผู้รุ่งเรือง 99 นางสาว ปนุรดา อนิสวาสด์ิ
74 นาย นันทวัฒน์ โพธิรุ่์งเรือง 100 นางสาว ไปศลิณี จันธิบลูย์
75 นางสาว นาวินี ต๋ันวัน 101 นางสาว ผุสดี ธิกนัทา
76 นาย นําพล แกว้ประสิทธิ์ 102 นาย พณิช เปรมนิรันดร
77 นางสาว นิตยา ยาวิชัย 103 นางสาว พรทพิย์ เชื้อคําลือ
78 นาง นิภาพร ปยิะวราภรณ์ 104 นางสาว พรรณา เกง่กาจ



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอยา่งมั่นคง สูก้่าวต่อไปอยา่งยั่งยนื”

วันที่  8 พฤศจกิายน  2562
ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จงัหวัดเชียงใหม่

ชือ่-สกุล ชือ่-สกุล
105 นางสาว พรรทพิา ต๊ิบตาเปง็ 131 นางสาว รัตติยาภรณ์ เดชะ
106 นาง พวงพรรณ วงศ์ริน 132 นางสาว รัตน์สุพร ไชยเกยีรติแกว้
107 นาย พศิน ศิริเขตต์ 133 นางสาว รินรดา แกว้แสง
108 นางสาว พัทธนันท์ แซ่ โ ง้ว 134 นาง รุ่งทพิย์ เหมหาญ
109 นางสาว พัทธนันท์ บญุมาประเสริฐ 135 นาง เรืองศิริ เส็งคําภา
110 นางสาว พิทชาวรรณ ช่อวรรณะ 136 นาง ลดาวัลย์ เศวตมาลย์
111 นาย พิพัฒน์ โอวาททศันีย์ 137 นางสาว ลภสัรดา บวัทอง
112 นางสาว พิมลจันทร์ ไพวิบลูย์ 138 นางสาว ลัดดา จันธิดา
113 นาย พิสุทธิ์ ชุติมานุตสกลุ 139 นางสาว วรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์
114 นางสาว พุทธรักษา บญุธรรม 140 นางสาว วรัญญา ไชยวรรณ์
115 นาง ไพรวัลย์ ธรศิริวัฒน์ 141 นางสาว วรันธร โกมลรัตน์
116 นางสาว ภสัชรา แสงสุข 142 นางสาว วราภรณ์ จันทร์กลับ
117 นางสาว ภาคินี รวิเดช 143 นางสาว วัชรารัตน์ เต็มกู้
118 นาย ภวูรัต สรวัชร์เดชา 144 ร้อยเอก วัชรินทร์ แดงมณี
119 นางสาว มธุรส สองแกว้ 145 นาง วันทนีย์    ณ เชียงใหม่
120 นางสาว มนฑิรา หวันทอง 146 นางสาว วันวิสาข์ เปง็ใจ
121 นางสาว มนต์วลี อดุมขจรเกยีรติ 147 นางสาว วารุณี สุมามาลย์
122 นางสาว มนัสพร ศิริเขตต์ 148 นางสาว วาสนา ไชยชนะ
123 นางสาว มะลิวรรณ วงศ์ฝ้ัน 149 นางสาว วิชุดา วงค์หมึก
124 นาง มะลิวัลย์ ไสวดี 150 นาย วินัย ปะอา้ย
125 นาง มีนญาดา สุนใจ 151 นางสาว วิมล สวนแกว้
126 นาย ยงยุทธ จั่นเพชร 152 นางสาว วิราชินี เมืองลือ
127 นางสาว ยุพา มยุรวรรณพงศ์ 153 นาย วิริยะ อาสากจิ
128 นางสาว รัชนี มีทพิย์ 154 นางสาว วิริยา ลวดขาว
129 นาง รัชนีภรณ์ กนัมูล 155 นางสาว วิลาวรรณ จันทะแพ
130 นางสาว รัตติกร โปธิกา๋ 156 นางสาว วิไลลักษณ์ สุวรรณ



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอยา่งมั่นคง สูก้่าวต่อไปอยา่งยั่งยนื”

วันที่  8 พฤศจกิายน  2562
ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จงัหวัดเชียงใหม่

ชือ่-สกุล ชือ่-สกุล
157 นาง วิไลวรรณ ปาลี 183 นางสาว สุพรรษา สุวรรณศรี

158 นางสาว ศริตา วิภาษา 184 นางสาว สุภฐักานต์ เจริญวรรณยิ่ง

159 นาง ศรีพลอย ถ้วยเงิน 185 นางสาว สุภาพ รอดพุฒ

160 นางสาว ศศิภา สีสิทธิ์ 186 นางสาว สุวภทัร แสงฮวด

161 นาย ศักด์ิชัย เสริมพานิช 187 นาย สุวิทย์ ทองแทง่

162 นางสาว ศิริกานดา หน่อสุภา 188 นางสาว หทยัทพิย์ ดีฝ้ัน
163 นางสาว ศิรินันท์ กนิษฐานนท์ 189 นาย อดิสรณ์ อิ่นคํา
164 นางสาว ศิริพร ทองเรือง 190 นาย อนุกลู อปุระโจง
165 นาง ศิวกานต์ ธรรมไชยกลู 191 นาง อภญิญา ทาคัทซ์
166 นาย ศุทธวีร์ ซ่ือสัตย์บญุ 192 นางสาว อภสิรา ปภาการัณยภาส
167 นางสาว สกาวเดือน คําศรีใจ 193 นาย อรพรรณ กรพาโชค
168 นางสาว สงกรานต์ ภญิโญขวัญ 194 นางสาว อรพิณ ยะมะโน
169 นาย สมเกยีรติ ธงชัยเลิศ 195 นาย อรรถกร ดาวศรประศาสน์
170 นาย สมเดช พิชวงค์ 196 นางสาว อรรยา สติปญั
171 นางสาว สร้อยสุดา ปนิจันทา 197 นาง อริสรา มีศุข
172 นาย สหภทัร ศุภพรวัฒนา 198 นาง อรุณรัตน์ ไพนุศิลป์
173 นาย สาธิต พิมสอน 199 นางสาว อนัธิกา หลวงสืบ
174 นางสาว สายใจ ชัยเกษตรไพบลูย์ 200 นางสาว อาชิรญาณ์ กลุอนันต์สิริ
175 นางสาว สิริกร พันปี 201 นางสาว อาริญา แซ่ต๊ัน
176 นาง สิริกญัญา สมงาม 202 นางสาว อารีรัตน์ กลุคําตา
177 นางสาว สิริรัตน์ บญุยวง 203 นางสาว อําพัน มยุรวรรณพงศ์
178 นางสาว สุกญัญา ดิษฐาน 204 นางสาว อําไพ แซ่เฒ่า
179 นางสาว สุชาดา สุขสวัสด์ิ 205 นาย อทิธิวัตร คําผิว
180 นางสาว สุดารัตน์ รอดสวัสด์ิ 206 นางสาว อดุมลักษณ์ บวับาน
181 นาง สุดาวดี มีเพ็ชรทาน 207 นางสาว อบุลพรรณ สารขัด
182 นาย สุทพิย์ ชูตินิมิตรรัตน์ 208 นางสาว เอมอร เอื้ออารุณ



 
 
 

 ก าหนดการอบรม 
หลักสตูร “เริม่ตน้อย่างมั่นคง สูก่้าวต่อไปอย่างยัง่ยนื” 

วนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2562 
ณ หอ้งรอยลั ออคิด บอลรมู  โรงแรมเชยีงใหม่ออคิด  จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 10.30 น. 
 

 การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ 
 

นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  10.45 – 12.15 น. 

 
 ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
     เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 

 13.15 – 16.30 น. 
 

 เตรียมตัวอย่างไรเพ่ือได้รับรอง   
     มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และ 
     ประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ 

นายสราวุฒิ  สินส าเนา 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อี.พี.เดคคอร์     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

หมายเหต ุ: 1. พกัรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ระหวา่งเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. 
 2. พกัรับประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งเวลา 12.15 – 13.15 น. 
 
 
 
 
 
 

สว่นสง่เสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลธรุกจิ 
กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

โทร. 0 2547 4417  

 



การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัต ิ

นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ ์
นิติกรช านาญการพิเศษ 

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



2 



3 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 

ส่ิงที่น ามาลงหุ้นอาจเป็นเงนิ ทรัพย์สิน หรือแรงงานกไ็ด้ 3 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 4 

มีหุ้นส่วนจ าพวกเดยีว คือ จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 2 

เม่ือจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” 
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4 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 1 

ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จ าพวก คือ 2 2 

จ าพวกจ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้เฉพาะเงนิและทรัพย์สินเท่าน้ัน) 
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้ทั้งเงนิ ทรัพย์สิน และแรงงาน) 

ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิเท่าน้ันเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 2 3 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 4 



หุ้นส่วนจ าพวกไมจ่ ากัดความรบัผิด จะต้องรบัผิดรว่มกันในหนีส้นิทั้งหลายของ
ห้างหุ้นสว่น โดยไม่จ ากัดจ านวน 

หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิด มีความรบัผดิจ ากัดเพียงไม่เกนิจ านวนที่ตนจะลง
หุ้นในห้างหุ้นสว่น 

หุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแลว้ ยังคงต้องรบัผิดในหนีซ้ึ่งห้างหุ้นสว่น  ได้ก่อ
ขึ้นก่อนที่ตนจะได้ออกไป (ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนนัน้ จ ากัดเพยีง  ไม่เกิน 
2 ปีนับแต่ออกจากหุ้นส่วน)  

บุคคลที่เขา้เปน็หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน (ในภายหลัง) จะต้องรบัผิดในหนีใ้ด ๆ ซึ่ง
ห้างหุ้นสว่นไดก้่อขึ้นก่อนที่ตนเขา้มาเปน็หุ้นสว่นด้วย 
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จัดท าบญัช ีนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
(ตาม พรบ.การบญัช ีพ.ศ. 2543 มาตรา 9)  

จัดท างบการเงนิประจ าปแีละยืน่งบการเงนิ 
ต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า ภายในหา้เดอืน 
นับแต่วันปดิบญัชี 

6 



      การแกไ้ขเพิ่มเตมิรายการทางทะเบียนตอ่ไปนี ้ห้างหุ้นส่วนจะต้อง
ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

ชื่อ/วัตถปุระสงค์ 
ทุน (เพิ่มทนุ/ลดทนุ/เปลีย่นสิ่งทีน่ ามาลงหุน้) 
ดวงตรา 
ผู้เป็นหุ้นสว่น (หุ้นส่วนเขา้/ออก/เปลีย่นจ าพวกหุ้นสว่น) 
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
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ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญแ่ละ/หรอืส านักงานสาขา 
รายการอืน่ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบห้างหุ้นสว่น 
เลิกห้างหุ้นสว่น 
เปลี่ยนตวัผูช้ าระบญัชี /ที่ตั้งส านกังานผูช้ าระบญัชี 
จดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัชี 

       ข้อสังเกต ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุน้สว่นผูจ้ดัการ  
เลิกห้างหุ้นสว่น และเสร็จการช าระบัญชี ต้องยื่นภายใน 14 วัน นับแต่ 
วันที่มีการเปลีย่นแปลง เลิก และวันประชุมอนมุตัิรายงาน 
การช าระบญัชี (แล้วแตก่รณี) 
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9 

มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต ่ากว่า 5 บาท และต้องช าระเงนิค่าหุ้นคร้ัง
แรกอย่างน้อยร้อยละ 25 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผดิจ ากดัไม่เกนิจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใช้ไม่ครบ 

ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

จ าหน่ายหุ้นให้กบัประชาชนทั่วไปไม่ได้ 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ต้องมผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เร่ิมก่อการ) ตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป 

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมมูีลค่าหุ้นละเท่าๆ กนั 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 



          จัดท างบการเงินประจ าปี และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรบัรองและที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตภิายใน 4 เดือนนับแต่
วันปิดรอบปีบัญชี   

           ยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่
วันประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุน้ 
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จัดท าใบหุ้นมอบให้ผู้ถอืหุ้น  ซึ่งต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ชื่อบรษิทั 
      (2) หมายเลขหุ้น 
      (3) มูลค่าหุ้น 
      (4) จ านวนเงนิคา่หุ้นที่สง่ใชแ้ล้ว (กรณียังช าระคา่หุ้นไมค่รบ) 
      (5) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ค าแถลงวา่ได้ออกใบหุ้นให้แกผู่้ถอื 
 
* ใบหุน้ตอ้งลงลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
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จัดท าสมดุทะเบียนผูถ้อืหุน้ ซึ่งต้องมีรายละเอยีดตามที่
กฎหมายก าหนด เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนบรษิทัเก็บรักษา
ไว้ ณ ส านักงานของบรษิทั และเปิดให้ผูถ้อืหุ้นทัง้หลาย
ตรวจดูไดใ้นเวลาท าการโดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียม 
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        จัดท าบญัชีรายชื่อผูถ้อืหุ้นทัง้หมดทีม่อียู่ 
ณ วันที่ประชุม และน าสง่ต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามญั  

        ในระหว่างปหีากเกดิการเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกบัผูถ้อืหุ้น บริษัทไมม่ีหน้าทีต่้องน าสง่
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ตอ่นายทะเบียน แต่หาก
ประสงค์จะทีย่ืน่ ก็สามารถกระท าได ้ 
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ลงชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน 
ท าเป็นหนงัสือ 

มีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรอง 
ระบุเลขหมายของหุน้ทีจ่ะโอน เว้นแต่ เป็นกรณมีหีุ้นเดยีว หรือ    
มีหลายหุ้นแต่โอนทั้งหมด 

หากไม่ท าตามแบบ การโอนนั้นตกเป็นโมฆะ 
     การโอนหุน้จะน ามาใช้ยันกับบรษิทัหรอืบคุคลอื่นได ้ต้องลงในทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้นแลว้ ฉะนั้น เมื่อมกีารโอนหุน้แลว้ควรแจง้ให้บรษิทัจดชื่อ 
ผู้รับโอนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นดว้ย 
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        การเรยีกประชุมใหญผู่ถ้อืหุน้ตอ้งกระท าโดยคณะกรรมการ  
ในกรณตี่างๆ ดังนี้ 

1 คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้รียกประชุม 

2 เมื่อบรษิทัขาดทุนลงกึง่หนึง่ 

3 เมื่อผู้ถอืหุ้นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ร้องขอ 

กรณีตามขอ้ 3 หากคณะกรรมการไมเ่รียกประชุม เมื่อพ้น 30 วัน  
ผู้ถือหุ้นไมน่้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเรยีกประชุมได้เอง 
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     การส่งหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุใหญผู่ถ้อืหุ้นทุกครั้ง           
ต้องด าเนินการดังนี้ 

1 โฆษณาในหนังสอืพมิพ ์แห่งท้องที่อยา่งน้อย 1 คราว   

และ 
2 ส่งไปรษณยีต์อบรบัไปยงัผูถ้อืหุ้นทุกคน หรือส่ง

มอบให้ถงึตัวผูถ้อืหุ้นทุกคน 
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ที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้นเทา่นั้นทีจ่ะด าเนินการได้ 
ยกเว้น กรณีแตง่ตั้งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง เพราะเหตุอื่นทีม่ใิช่การ
ออกตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งแทนได้ 
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เมื่อที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้น หรือคณะกรรมการ (แล้วแตก่รณี)       
ได้มีมตใิห้จา่ยเงนิปนัผลแลว้ ต้องด าเนนิการดังนี้ 
• กันเงินไว้เปน็ทนุส ารองอย่างนอ้ย 5% ของผลก าไรทีท่ ามาหาได้          

จนกว่าทนส ารองจะมจี านวนถงึ 10% ของทุนบรษิทั                      หรือ
มากกว่านัน้แลว้แต่จะก าหนดในขอ้บงัคับ 

• มีจดหมายบอกกลา่วไปยงัผูถ้อืหุ้นทกุคนทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
• โฆษณาหนังสอืพิมพ์แห่งท้องที่อยา่งน้อยหนึ่งคราว (เฉพาะกรณมีีหุน้ผูถ้อื) 
• จ่ายเงินปันผลภายในหนึง่เดือนนบัแต่ทีป่ระชุมลงมติ 
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ความรับผิดทางแพ่ง 

- ความรับผิดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการกระท าผิดข้อบังคับผิด
หนังสือบริคณห์สนธิ  (นอกเหนือวัตถุประสงค์ )  หรือผิดมติที่ประชุมใหญ่               
ผู้ถือหุ้น หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น          
แก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการก็ได้ หากบริษัท   
ไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดได้ รวมทั้งเจ้าหนี้ของ
บริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้ เท่าที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท 

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีกรรมการกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจหรอืท านอกเหนอือ านาจและบริษัทไม่ให้สัตยาบัน กรรมการก็อาจต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว 
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ความรบัผิดทางอาญา (ตาม พรบ.ก าหนดความผดิฯ พ.ศ.2499)  

- ไม่ลงพิมพ์โฆษณา หรือไม่ส่งค าบอกลา่วเรยีกประชมุใหญไ่ปยังผูถ้ือหุ้น  
บริษัทมีโทษปรบัไมเ่กิน 2 หมื่นบาท (กรรมการมโีทษปรบัไม่เกนิ 5 หมื่น) 

- ไม่ส่งส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้ือหุ้น ไปยงันายทะเบยีน ภายใน 14 วันนับแต่
ประชุมสามัญ (อนุโลมยื่นพรอ้มงบภายใน 1 เดือน) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท  

- ไม่เรียกประชมุวสิามัญตามที่ผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ร้องขอ มีโทษปรบัไม่เกนิ 2 
หมื่นบาท 

- ไม่ส่งส าเนางบดุลไปยังนายทะเบยีน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัอนมุัต ิหรือไม่จดั
ให้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุผู้ถอืหุ้น และประชมุคณะกรรมการ มีโทษปรบัไม่
เกิน 5 หมี่นบาท 
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        กรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารจด
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น และเกบ็
รักษาไว้ ณ ส านักงาน 

       * รายงานการประชุมเช่นว่านี ้หากมีการ
ลงลายมอืชื่อรับรองโดยประธานทีป่ระชุมครั้ง
นั้น หรือครั้งถดัมา จะได้รับการสนันษิฐานว่า
เป็นพยานหลักฐานอันถกูต้อง  
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        หากมีการแกไ้ขเพิม่เติมรายการต่อไปนี้ บริษัท
ต้องยืน่จดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน 

ชื่อ 
วัตถุประสงค์ 
ทุน (เพิ่มทุน/ลดทุน) ให้ยื่นจดทะเบยีนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุน/ลดทุน ต้องยืน่ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษใหเ้พิม่ทุนหรอืลดทุน 
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ข้อบังคับ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ 
ที่ประชุมมติพิเศษใหเ้ปลีย่นแปลงข้อบังคับ 
ดวงตรา 
ที่ตั้งส านกังานแห่งใหญ ่และ/หรอืส านกังานสาขา 
กรรมการเข้า/ออก ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีม่กีารเปลี่ยนแปลง 
จ านวนหรอืชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษิัท 
(อ านาจกรรมการ) 
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รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนมติพเิศษใหค้วบบรษิัท 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติพเิศษให้ควบ
บริษัท 
และต้องยืน่จดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่บรษิัทได้ควบเข้ากนั 
เลิกบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกบรษิัทภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติให้เลิกบรษิัท 
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เปลีย่นตัวผูช้ าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีนภายใน 14 
วัน นับแต่วนัที่ไดเ้ปลีย่นตัวผูช้ าระบญัชี 
แก้ไขเพิม่เติมที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบญัชบีริษัท 
ยื่นจดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีน
ภายใน 14 วัน นับแต่วนัประชมุอนุมัติรายงานการ
ช าระบญัชี 
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 (1) หลัก ส านกังานใหญ่อยูจ่งัหวดัไหนใหย้ืน่จดทะเบียนท่ีจงัหวดันั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1016)  
          - ในเขตกรุงเทพ ยืน่ได ้7 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง   ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์
และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1 - 6 ยกเว้น กรณีมีวตัถุประสงคเ์ป็นธุรกิจหลกัทรัพย ์
คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ ไซโล นายหนา้ประกนัภยั บริหารสินทรัพย ์ใหย้ืน่ค  าขอ ณ  ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง (เพียงแห่งเดียว) (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
         - ในจงัหวดัอ่ืน ยืน่ไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดันั้น ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
 (2) ข้อยกเว้น 
          - ส านกังานใหญ่อยูใ่นเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สามารถยืน่จดทะเบียนทุก
ประเภท ไดเ้พิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดัสงขลา 
          - จดัตั้งใหม่ ยืน่ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  
 (3) ย่ืนจดทะเบียนทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี  www.dbd.go.th 
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บริษัทมหาชนกดั 
Public Company Limited 

บริษัทจ ากดั 
Company Limited 

   เขต 1 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั 76 จังหวดั 

  เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  อ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั สาขา 

เขต 4 
เขต 5 

เขต 6 

สนาม 
บินน า้ 

เขต 1 

เขต 2 

เขต 3 

ป่ินเกล้า 

ศรีนครินทร์ สุรวงศ์ 

รัชดาภิเษก 

พหลโยธิน 

ส่วนจดทะเบียน 
ธุรกจิกลาง 

กรุงเทพมหานคร ภูมภิาค 

แจ้งวฒันะ 
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0 2547 4431 
1570 ต่อ 3933 

0 2547 5995-9 
1570 ต่อ 3233  

0 2547 4447  
1570 ต่อ 3912, 3914 

Call Center  1570 





 

 

https://goo.gl/maps/PDR8HozqsQNGLYMN6

