คำชีแ้ จงเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุมนิตบิ คุ คลภำยใต้ประกำศของจังหวัด
เรื่อง สั่งปิดสถำนทีเ่ ป็นกำรชัว่ ครำว
*******************

1. นิติบุคคล : ประกอบด้วย บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ
2. รอบปีบัญชี : นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดระหว่ำงวันที่ 26 ธันวำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563
3. เหตุที่ไ ด้รับ ผลกระทบ : มี ประกำศของทำงรำชกำรซึ่งกำหนดควบคุมกำรเปิด หรือปิ ด สถำนที่เป็ น
กำรชั่วครำว หรือ มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยจำกัด จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนกำรประชุมออกไป
4. วันประชุมทีก่ ำหนดไว้เดิม : เฉพำะนิติบุคคลที่กำหนดจัดประชุมระหว่ำงวันที่ 26 – 30 เมษำยน 2564
5. ขอบเขตกำรเลื่อนวันประชุม : เลื่อนกำรประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันประชุมที่กำหนดไว้เดิม
โดยให้ยื่นหนังสือชี้แจงพร้อมกำรยื่นงบกำรเงิน สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น สำเนำรำยงำนกำรประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ รำยงำนประจ ำปี แล้ ว แต่ ก รณี ผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ำยน 30 มิถุนำยน 2564 (เพื่อเชื่อมข้อมูลกับส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง)
6. กำรยื่นหนังสือชี้แจง งบกำรเงิน ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือ หุ้น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
รำยงำนประจำปี : หลังจำกที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมำชิก แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินกำร ดังนี้
6.1 ยืน่ หนังสือชีแ้ จง : ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ www.dbd.go.th
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) เลือกบริกำรออนไลน์ เมนูกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)
(2) คลิก เมนูเข้ำสู่ระบบโดยนิติบคุ คล
(3) กรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนของนิติบุคคลหรือรหัสที่ใช้งำนระบบ DBD e-Filing
(4) คลิกเข้ำสูร่ ะบบ
(5) กรอกข้อมูลชีแ้ จงเหตุผล
(6) คลิกบันทึกข้อมูล
6.2 ยืน่ งบกำรเงิน บัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง : ผ่ำนระบบ DBD e-filing ดังนี้
(1) บริษัทจำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
งบกำรเงิน : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับรำยงำนผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(2) บริษัทมหำชนจำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
งบกำรเงิน : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
รำยงำนประจำปี รำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(3) สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ
งบดุล : ยื่นภำยใน 30 วัน นับแต่วันประชุมสมำชิก พร้อมกับรำยงำนประจำปี และสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมใหญ่สมำชิก (กรณียื่นด้วยตนเองในรูปแบบกระดำษและไม่ได้ระบุ
วันประชุมในงบดุล ต้องส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ด้วย)
/ตัวอย่ำง...
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ตัวอย่ำง
ระยะเวลำกำรจัดประชุม กำรยื่นงบกำรเงิน และสำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำรยื่น
หนังสือชี้แจง ดังนี้
นิตบิ คุ คล

กำหนดวันประชุมเดิม
(26 -30 เม.ย.64)

วันทีจ่ ดั ประชุมแล้วเสร็จ
(ระหว่ำง 1 -31 พ.ค.64)

บริษทั จำกัด
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

ภำยใน 1 เดือน
30 เม.ย.2564

(ภำยใน 31 พ.ค.2564)

บริษทั มหำชนจำกัด
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

26 เม.ย.2564

(ภำยใน 26 พ.ค.2564)

สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

30 เม.ย.2564

ประชุม 31 พ.ค. 2564
ภำยใน 1 เดือน
ประชุม 15 พ.ค.2564

ภำยใน 1 เดือน
(ภำยใน 31 พ.ค.2564)

ประชุม 31 พ.ค.2564

กำหนดระยะเวลำกำรยืน่
บัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้
งบกำรเงิน/งบดุล

ภำยใน 14 วัน
ภำยใน
14 มิ.ย.2564
ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
15 มิ.ย.2564
-

ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
30 มิ.ย.2564
ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
15 มิ.ย.2564
ภำยใน 30 วัน
ภำยใน
30 มิ.ย.2564

กำรยืน่ หนังสือชีแ้ จง : พร้อมกำรยืน่ งบกำรเงินและสำเนำบัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ที่ www.dbd.go.th ในระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เมษำยน 2564

