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ค�ำน�ำ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในการให้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษัทมหาชนจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 การก�ำกับ
ดูแลให้ธุรกิจที่จดทะเบียนด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึง
การพัฒนาส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จดั ท�ำ “คูม่ อื สิง่ ทีต่ อ้ งรู้ & ท�ำ เมือ่ เป็นห้างหุน้ ส่วน
บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด” เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ให้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวมทั้งได้ก�ำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจ
ได้นำ� ไปปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล อันจะสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
ธุรกิจ นอกจากสิง่ ทีน่ ติ บิ คุ คลต้องรู้ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ เ พิ่ ม เติ ม ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น กฎหมาย
ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ทุ ก ระดั บ
อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่าแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ จดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วน
บริษทั จ�ำกัด บริษทั มหาชนจ�ำกัด ตลอดจนความรูอ้ นื่ ๆ ใน “คูม่ อื สิง่ ทีต่ อ้ งรู้ & ท�ำ
เมือ่ เป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด” ที่ได้จัดท�ำขึ้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจ� ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด ตลอดจนผู้บริหาร
หรือผูท้ ำ� การแทนนิตบิ คุ คล และประชาชนทัว่ ไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีธรรมาภิบาล เพือ่ ให้ธรุ กิจด�ำเนินการได้อย่างมัน่ คง
และยั่งยืนต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤศจิกายน 2560
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน
ความหมายของห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วน คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงท�ำการค้าร่วมกัน
เพื่อแสวงหาก�ำไร และแบ่งผลก�ำไรจากการด�ำเนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถ
ลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงาน
ต้องตีราคาเป็นจ�ำนวนเงิน
ห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ
หุ ้ น ส่ ว นไม่ จ� ำ กั ด ความรั บ ผิ ด โดยหุ ้ น ส่ ว นทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิ ด ร่ ว มกั น ในหนี้ สิ น
ของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียน
จะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
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2. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่
หุ้นส่วนจ�ำกัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจ�ำนวนเงิน
ที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด และหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด
หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ�ำกัดความรับผิด
สามัญ

ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดจะต้องจดทะเบียน ถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าเป็น ห้างหุน้ ส่วน

เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน
และได้รบั เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 13 หลัก ซึง่ จะถูกใช้เป็นเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ของกรมสรรพากรด้วย

เลข 13 หลัก xxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

ส�ำหรับชื่อห้างหุ้นส่วน ถ้าจะน�ำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย หรือ
เอกสารอย่างอื่นที่ใช้ในธุรกิจของห้างหุ้นส่วน ต้องมีค�ำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด” ประกอบชื่อ ถ้าใช้เป็นอักษรต่างประเทศ
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ต้องใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายว่า “ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล” หรือ “ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด”
ประกอบชือ่ เช่น ถ้าใช้ชอื่ เป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องมีคำ� ว่า “Registered Ordinary
Partnership” หรือ “Limited Partnership” ประกอบชื่อ เป็นต้น
ถ้าไม่จัดท�ำมีความผิด ปรับ ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินห้าหมื่นบาท
และปรั บ อี ก วั น ละไม่ เ กิ น ห้ า ร้ อ ยบาทจนกว่ า จะได้ ป ฏิ บั ติ
ให้ถูกต้อง
ต้องมีที่ตั้งส�ำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิล�ำเนาของห้างหุ้นส่วนที่สามารถติดต่อได้
หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
จัดท�ำบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี
โดยจะให้หนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดนัน้ ๆ
เป็นผู้ด� ำเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท�ำ บัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดท�ำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสนิ ค้า และบัญชีประเภทอืน่
ตามความจ�ำเป็นแก่การท�ำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
ถ้าไม่จัดท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็น
		 รายวันอีกไม่เกินวันละหนึง่ พันบาทจนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
● หุน
้ ส่วนผูจ้ ดั การ ไม่เกินสามหมืน่ บาท และปรับเป็น
		 รายวันอีกไม่เกินวันละหนึง่ พันบาทจนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
5

2. ต้องจัดให้มีผู้ท�ำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำบัญชีของห้างหุน้ ส่วน ซึง่ อาจเป็นพนักงาน ผูร้ บั จ้างท�ำบัญชี
อิสระ หรือส�ำนักงานบริการรับท�ำบัญชี ซึง่ เป็นผูท้ จี่ บไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าเป็นผูท้ ำ� บัญชี ยกเว้น ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมไม่ เ กิ น 30 ล้ า นบาท
และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต�่ำกว่าอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผูท้ ำ� บัญชีกไ็ ด้
ซึ่งห้างหุ้นส่วนจะต้องควบคุมดูแลผู้ท�ำบัญชีให้จัดท�ำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริง
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถ้าไม่จัดให้มีผู้ท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ
หรื อ เอกสารใดๆ ที่ ใช้เ ป็นหลัก ฐานในการลงรายการในบัญชี ให้แ ก่ผู้ท�ำบัญชี
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพือ่ ให้บญั ชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ สามารถแสดงผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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4. ต้ อ งปิ ด บั ญ ชี ค รั้ ง แรกภายใน 12 เดื อ น นั บ แต่ วั น เริ่ ม ท� ำ บั ญ ชี
และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนก็ได้
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
5. จัดท�ำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถ้าไม่จัดท�ำมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินสองหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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เว้นแต่ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทีม่ ที นุ จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
ต่อกรมสรรพากร ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทีม่ ที นุ จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
ยังคงต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (ภงด. 50) พร้อมรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้วย
6. เมือ่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินแล้ว
ให้นำ� ส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
7. ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี
ไว้ทสี่ ำ� นักงานแห่งใหญ่ หรือสถานทีท่ ใี่ ช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�ำ หรือสถานที่
ที่ใช้เป็นที่ท�ำงานประจ�ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่ จะได้
รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น แต่ถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชี
สูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีท่ ราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย โดยทัง้ หมดนี้ ให้ยนื่ เรือ่ งผ่านระบบงาน
การอนุญาต (DBD e-Permit)
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ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินห้าพันบาท
● หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท
การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
เมือ่ ห้างหุน้ ส่วนจะเปลีย่ นแปลงรายการทางทะเบียนไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง ชือ่ ของ
ห้างหุ้นส่วน ตัวผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
ที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือส�ำนักงานสาขา วัตถุประสงค์ ตราของห้างหุ้นส่วน
รายการอื่ น ๆ ที่ เ ห็ น สมควรจะให้ ป ระชาชนทราบ ผู ้ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นจะต้ อ งตกลง
ให้ความยินยอมด้วยกันทุกคน แล้วให้หุ้นส่วนผู้จัดการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมรายการที่เปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินสองหมื่นบาท
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การเลิกและช�ำระบัญชี
เมื่อมีความประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนท�ำข้อตกลง
เลิกร่วมกันเพือ่ ก�ำหนดวันทีต่ อ้ งการเลิกห้างหุน้ ส่วนและตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าที่
ช�ำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของห้างหุ้นส่วน จากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ช�ำระ
บัญชีในการด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำค�ำขอไปยื่นจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่เลิก

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์วา่ ห้างหุน้ ส่วนเลิกกัน พร้อมกับส่งจดหมาย
ลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคน

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินแปดหมื่นบาท
2. จัดท�ำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
แล้วเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อรับรองให้ผู้ช�ำระบัญชีเป็นผู้ช�ำระบัญชีต่อไป หรือ
จะแต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีใหม่ และอนุมัติงบการเงิน
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ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
3. ถ้ามีการเปลีย่ นตัวผูช้ ำ� ระบัญชีใหม่ หรือแก้ไขอ�ำนาจผูช้ ำ� ระบัญชี หรือ
แก้ไขที่ตั้งส�ำนักงานของผู้ช�ำระบัญชี ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้วย
การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นตั ว ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี หรื อ แก้ ไขอ� ำ นาจผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ต้ อ งไป
จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนตัวหรือวันลงมติ

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
4. จัดท�ำรายงานการช�ำระบัญชียนื่ ต่อนายทะเบียนทุก 3 เดือน เพือ่ แสดง
ความเป็ น ไปของบั ญ ชี ที่ ช� ำ ระอยู ่ และรายงานนี้ ต ้ อ งเปิ ด เผยให้ ผู ้ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว น
และเจ้าหนี้สามารถตรวจดูได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมด้วย

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
แต่หากการช�ำระบัญชีตอ้ งใช้เวลานานกว่าหนึง่ ปี ผูช้ ำ� ระบัญชีตอ้ งเรียกประชุม
ผู ้ เป็ น หุ ้ น ส่ วนในเวลาทุก สิ้นปีนับ แต่วันที่เริ่มท�ำการช�ำระบัญชีแ ละท�ำรายงาน
ต่อที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไร พร้อมทั้งบอกให้ทราบความเป็นไปของบัญชี
โดยละเอียด
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ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ทำ� รายงาน หรือไม่แถลง
มีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
5. เมื่อผู้ช�ำระบัญชีได้ช�ำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องท�ำ
รายงานสรุปการด�ำเนินการช�ำระบัญชีตั้งแต่ต้น แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอ
รายงานและชี้แจงกิจการต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติรายงานนั้นแล้วให้
จัดท�ำค�ำขอไปยื่นจดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม
อนุมตั ริ ายงาน ซึง่ เมือ่ ได้จดทะเบียนแล้วถือว่าการช�ำระบัญชีสนิ้ สุดลง และห้างหุน้ ส่วนนัน้
ย่อมสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล
ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ท�ำรายงาน ไม่ชี้แจง
หรือละเลยไม่ไปจดทะเบียนมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นบริษัทจ�ำกัด
ความหมายของบริษัทจ�ำกัด
บริ ษั ท จ� ำ กั ด คื อ การที่ บุ ค คลตั้ ง แต่ 3 คนขึ้ น ไปร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ การ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสวงหาก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น กิ จ การนั้ น มาแบ่ ง ปั น กั น
โดยบริษัทจ�ำกัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท
เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่า
ของหุ ้ น ที่ ต นถื อ เมื่ อ จดทะเบี ย นบริ ษั ท จ� ำ กั ด แล้ ว จะมี ส ภาพเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย
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เลข 13 หลัก xxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

ส�ำหรับชื่อบริษัท ถ้าจะน�ำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือ
เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้ค�ำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และ
“จ�ำกัด” ไว้ท้ายชื่อด้วย ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศต้องใช้ค�ำซึ่งมีความหมายว่า
“บริษัทจ�ำกัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้ค�ำว่า
“Company Limited” หรือ “Co., Ltd.” หรือ “Limited” หรือ “Ltd.” ประกอบชือ่
เป็นต้น
ถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามบริษทั มีความผิด ปรับ บริษทั
ไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน
ห้ า ร้ อ ยบาทจนกว่ า จะได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
แล้วแต่กรณี
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หน้าที่ของบริษัทจ�ำกัด
การทีบ่ ริษทั มีสภาพเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายท�ำให้มสี ทิ ธิ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
1. ต้องมีทตี่ งั้ ส�ำนักงานซึง่ ถือเป็นภูมลิ ำ� เนาของบริษทั ทีส่ ามารถติดต่อได้
หากมี ก ารย้ า ยที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานจากที่ จ ดทะเบี ย นไว้ ก็ ต ้ อ งยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
ย้ายที่ตั้งส�ำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการที่กระท�ำหรือละเว้น
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
2. จัดท�ำสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ให้จดั ท�ำตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด
เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น
รวมทั้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การโอนหุ ้ น และการเปลี่ ย นแปลงรายการต่ า งๆ
และต้องเก็บรักษาไว้ที่ส�ำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ดูได้ในระหว่างเวลาท�ำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ถ้าไม่จัดท�ำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการทีก
่ ระท�ำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมืน่ บาท
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นอกจากนี้ยังต้องจัดท�ำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดง
การเป็ น เจ้ า ของหุ ้ น และจะเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มก็ ไ ด้ แ ต่ ต ้ อ งไม่ เ กิ น สิ บ บาท
โดยรายละเอียดในใบหุน้ ต้องมีชอื่ บริษทั หมายเลขหุน้ มูลค่าของหุน้ ช�ำระค่าหุน้ แล้ว
หุน้ ละเท่าใด มีชอื่ ของผูถ้ อื หุน้ หรือค�ำว่าใบหุน้ ออกให้แก่ผถู้ อื และให้กรรมการอย่างน้อย
1 คน ลงลายมือชื่อเป็นส�ำคัญ
ถ้าไม่ท�ำใบหุ้น หรือเรียกค่าธรรมเนียมเกิน หรือ
มีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการทีก
่ ระท�ำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมืน่ บาท
3. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จะต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ขึน้ เป็นครัง้ แรก และต่อจากนัน้ ในทุกๆ รอบ
ระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม
ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ถ้าไม่เรียกประชุมมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการที่กระท�ำหรือละเว้น
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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ส�ำหรับวิธกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ จะต้องนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยวิธกี ารลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในท้องที่ และส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่นดั ประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะต้องลงมติพิเศษให้กระท�ำการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยข้อความในหนังสือนัดประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และ
เรื่องที่จะพิจารณากัน กับข้อความที่จะน�ำเสนอให้ลงมติพิเศษ ซึ่งเรื่องที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องมีการลงมติพิเศษ คือ การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การควบบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเลิกบริษัท และการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ทั้ ง นี้ ก่ อ นจะท� ำ การนั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท จะต้ อ งนั ด ประชุ ม
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียก่อน
ถ้าไม่ลงโฆษณา ไม่ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่ระบุ
รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการทีก
่ ระท�ำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมืน่ บาท
และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องท�ำการจดบันทึกรายงานการประชุม มติของ
ที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงานการประชุมไว้
ณ ส�ำนักงานของบริษัท
ถ้าไม่จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดมีความผิด
ปรับ
● กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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4. ต้องส่งส�ำเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ในวันประชุมสามัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้งแต่ไม่ให้
ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ถ้าไม่สง่ ส�ำเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ มีความผิด
ปรับ
● กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
5. ต้องรีบนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่ง
ของทุนจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม

ถ้าไม่นดั ประชุมมีความผิด ปรับ
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
6. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน
แล้วต้องน�ำงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบเสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ภิ ายใน
สี่ เดื อนนั บ แต่ วัน ที่ ป ิ ด บัญ ชี โดยต้องส่ง ส�ำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล ่ว งหน้า
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และมีสำ� เนางบการเงินเปิดเผยไว้ในส�ำนักงานของบริษทั
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการที่กระท�ำหรือละเว้น
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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จัดท�ำบัญชี
บริษทั จ�ำกัด เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินการแทน
ซึง่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดท�ำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสนิ ค้า และบัญชีประเภทอืน่
ตามความจ�ำเป็นแก่การท�ำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
ถ้าไม่จัดท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน
		 วันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับ
		 เป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า
		 จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
2. จัดให้มผี ทู้ ำ� บัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย เพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดท�ำบัญชีของบริษทั ซึง่ อาจเป็นพนักงานของบริษทั ผูร้ บั จ้างท�ำบัญชีอสิ ระ
หรือส�ำนักงานรับจ้างท�ำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าเป็นผูท้ ำ� บัญชีให้ ยกเว้นบริษทั จ�ำกัดทีม่ ที นุ จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน
30 ล้านบาท สามารถให้ผทู้ จี่ บไม่ตำ�่ กว่าอนุปริญญา
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ทางการบัญชีห รื อ เที ย บเท่ า เป็ น ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ก็ ไ ด้
ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ท�ำบัญชีให้จัดท�ำ
บั ญ ชี ใ ห้ ต รงต่ อ ความเป็ น จริ ง และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ถ้าไม่จัดให้มีผู้ท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ
หรื อเอกสารใดๆ ที่ ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้กับผู้ท�ำบัญชี
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพือ่ ให้บญั ชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ สามารถแสดงผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ
		 ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มท�ำบัญชีและ
ให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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5. จัดท�ำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถ้าไม่จัดท�ำมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
6. จั ด ส่ ง งบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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7. เก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี ไ ว้
ณ สถานที่ท�ำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�ำ หรือสถานที่ที่ใช้
เป็นที่ท�ำงานประจ�ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้
แต่ถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้ง
สารวั ต รใหญ่ บั ญ ชี หรื อ สารวั ต รบั ญ ชี ภ ายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบหรื อ
ควรทราบ โดยทั้งหมดนี้ ให้ยื่นเรื่องผ่านระบบงานการอนุญาต (DBD e-Permit)
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าพันบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท
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การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
เมื่อบริษัทจ�ำกัดต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนบริษทั เป็นผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลง
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องได้รับมติของที่ประชุม คณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความส�ำคัญจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษ
ให้ เ ปลี่ ย นแปลง เช่ น การเพิ่ ม ทุ น การลดทุ น การแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ การแก้ ไข
หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ การควบบริ ษั ท การเลิ ก บริ ษั ท และการแปรสภาพเป็ น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด
การเปลี่ ย นแปลงบางรายการที่ ก ฎหมายก� ำ หนดระยะเวลาในการยื่ น
จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องไปด�ำเนินการภายในก�ำหนด ได้แก่
1. การเปลีย่ นแปลงทุนของบริษทั (เพิม่ ทุน/ลดทุน) ต้องไปยืน่ จดทะเบียน
มติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือให้ลดทุน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
2. การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของบริษทั ต้องไปยืน่ จดทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่ลงมติ
3. การเปลีย่ นแปลงกรรมการเข้า/ออก ต้องไปยืน่ จดทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. การควบบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้ากัน
ภายใน 14 วัน นับจากวันทีม่ มี ติ และยืน่ จดทะเบียนควบบริษทั ภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่ควบเข้ากัน
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการที่กระท�ำหรือละเว้น
		 ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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การเลิกและช�ำระบัญชี
เมือ่ มีความประสงค์จะเลิกบริษทั ให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติพเิ ศษให้เลิกบริษทั
และตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ำ� ระสะสางทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของบริษทั จากนัน้
ผู้ช�ำระบัญชีมีหน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำค�ำขอไปยืน่ จดทะเบียนเลิกบริษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ลิกกัน

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทเลิกกัน พร้อมกับส่งจดหมาย
ลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคน

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินแปดหมื่นบาท
2. จัดท�ำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
แล้วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองให้ผู้ช�ำระบัญชีเป็นผู้ช�ำระบัญชีต่อไปหรือ
จะแต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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3. ถ้ามีการเปลีย่ นตัวผูช้ ำ� ระบัญชีใหม่หรือแก้ไขอ�ำนาจผูช้ ำ� ระบัญชี หรือ
แก้ไขที่ตั้งส�ำนักงานของผู้ช�ำระบัญชี ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้วย
การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นตั ว ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ห รื อ แก้ ไขอ� ำ นาจผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ต้ อ งไป
จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนตัว หรือวันลงมติ

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
4. จัดท�ำรายงานการช�ำระบัญชียนื่ ต่อนายทะเบียนทุก 3 เดือน เพือ่ แสดง
ความเป็นไปของบัญชีที่ช�ำระอยู่ และรายงานนี้ต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้
สามารถตรวจดูได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมด้วย

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
แต่หากการช�ำระบัญชีตอ้ งใช้เวลานานกว่าหนึง่ ปี ผูช้ ำ� ระบัญชีตอ้ งเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นในเวลาทุกสิ้นปีนับแต่วันที่เริ่มท�ำการช�ำระบัญชีและท�ำรายงานต่อที่ประชุม
ว่าได้จัดการไปอย่างไร พร้อมทั้งบอกให้ทราบความเป็นไปของบัญชีโดยละเอียด
ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ท�ำรายงาน หรือไม่แถลง
มีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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5. เมื่อผู้ช�ำระบัญชีได้ช�ำระบัญชีของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ต้องท�ำรายงาน
สรุปการด�ำเนินการช�ำระบัญชีตั้งแต่ต้น แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอรายงานและ
ชี้แจงกิจการต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ให้จัดท�ำค�ำขอ
ไปยืน่ จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระชุมอนุมตั ริ ายงาน
ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้วถือว่าการช�ำระบัญชีสิ้นสุดลง และบริษัทนั้นย่อมสิ้นสภาพ
ความเป็นนิติบุคคล
ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ท�ำรายงาน ไม่ชี้แจง หรือ
ละเลยไม่ไปจดทะเบียนมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ความหมายของบริษัทมหาชนจ�ำกัด
บริษทั มหาชนจ�ำกัด คือ บริษทั ประเภทซึง่ ตัง้ ขึน้ ด้วยประสงค์ทจี่ ะเสนอขายหุน้
ต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช�ำระ
และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
ลักษณะโครงสร้างของบริษัทมหาชนจ�ำกัด มีดังนี้
1. จ�ำนวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
2. ไม่ก�ำหนดจ�ำนวนทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ
3. หุน้ ของบริษทั แต่ละหุน้ จะต้องมีมลู ค่าเท่ากัน และต้องช�ำระค่าหุน้ ครัง้ เดียว
เต็มมูลค่าหุ้น
4. จ�ำนวนกรรมการของบริษทั มีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย
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เมือ่ จดทะเบียนบริษทั มหาชนจ�ำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็น
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย

เลข 13 หลัก xxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

ส�ำหรับชื่อบริษัท ต้องใช้ค�ำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และ “จ�ำกัด (มหาชน)”
ไว้ท้ายชื่อด้วย หรือใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” แทน ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศต้องเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ ซึง่ ออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชือ่ ภาษาไทย โดยมีคำ� ว่า
“Public Company Limited” ต่อท้ายชื่อ

ถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามบริษทั มีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
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หน้าที่ของบริษัทมหาชนจ�ำกัด
การทีบ่ ริษทั มีสภาพเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายท�ำให้มสี ทิ ธิ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
1. ต้องมีทตี่ งั้ ส�ำนักงานซึง่ ถือเป็นภูมลิ ำ� เนาของบริษทั ทีส่ ามารถติดต่อได้
หากมี ก ารย้ า ยที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานจากที่ จ ดทะเบี ย นไว้ ก็ ต ้ อ งยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
ย้ายที่ตั้งส�ำนักงานต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
2. แสดงชือ่ ทีต่ งั้ ส�ำนักงาน และเลขทะเบียนบริษทั ไว้ในจดหมาย ประกาศ
ใบแจ้งความ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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3. แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา (ถ้ามี)
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
4. ต้องมีปา้ ยชือ่ ไว้หน้าส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานสาขา (ถ้ามี) ภายใน
14 วัน นับแต่วันจดทะเบียนบริษัท และไม่ให้มีป้ายชื่อดังกล่าวในกรณีที่ไม่ใช้
สถานที่นั้นเป็นส�ำนักงานใหญ่หรือส�ำนักงานสาขา ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ไม่ใช้
สถานที่นั้นเป็นส�ำนักงานใหญ่หรือส�ำนักงานสาขาแล้ว
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
5. จัดท�ำใบหุน้ มอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไว้เป็นหลักฐานภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รับจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบ
และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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รายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท วันที่จดทะเบียน
บริษทั เลขทีใ่ บหุน้ ชนิดของหุน้ มูลค่าหุน้ จ�ำนวนหุน้ ชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ วันทีอ่ อกใบหุน้
และมีกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน
6. จัดท�ำทะเบียนผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือเก็บไว้ที่บุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบ
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
หากทะเบียนผู้ถือหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือช�ำรุด ให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบหรือควรทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน หรือช�ำรุดนัน้
และจัดท�ำหรือซ่อมแซมทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่แจ้ง
ถ้าไม่ด�ำเนินการภายในเวลาที่ก�ำหนดมีความผิด
ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
รายละเอี ย ดในทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น ต้ อ งมี ชื่ อ สั ญ ชาติ ที่ อ ยู ่ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
ชนิดของหุ้น เลขที่ใบหุ้น มูลค่าหุ้น จ�ำนวนหุ้น วันที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจาก
การเป็นผู้ถือหุ้น
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7. จัดท�ำทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
เก็บไว้ที่บุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบแล้ว
รายละเอียดในทะเบียนกรรมการต้องมีชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่
ของกรรมการ ชนิดของหุ้น เลขที่ใบหุ้น มูลค่าหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
วันที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ
ส�ำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องจัดท�ำให้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
8. จัดท�ำงบการเงิน และให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
ในงบการเงิน แล้วน�ำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมืน
่ บาท
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9. ต้องส่งรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจ�ำปี

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมืน
่ บาท
10.		 ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับเอกสารดังต่อไปนี้
		 10.1 หนังสือนัดประชุมตัง้ บริษทั ต้องโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ก�ำหนดเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
10.2 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ก�ำหนดเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
		 10.3 การจ่ายเงินปันผล ต้องโฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
ในหนังสือพิมพ์ด้วย ก�ำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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		 10.4 งบดุลทีผ่ ถ้ ู อื หุน้ อนุมตั ิ ต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 1 วัน
ถ้าไม่ด�ำเนินการภายในเวลาที่ก�ำหนดมีความผิด
ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
		 10.5 การเพิ่มทุนและลดทุนภายหลังได้รับจดทะเบียนแล้ว
ต้องโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
หรือลดทุน ก�ำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
จัดท�ำบัญชี
บริษัทมหาชนจ�ำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัท
เป็นผู้ด� ำเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท�ำ บัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. จัดท�ำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสนิ ค้า และบัญชีประเภทอืน่
ตามความจ�ำเป็นแก่การท�ำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
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ถ้าไม่จัดท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน
		 วันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับ
		 เป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า
		 จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
2. จัดให้มผี ทู้ ำ� บัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย เพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดท�ำบัญชีของบริษทั ซึง่ อาจเป็นพนักงานของบริษทั ผูร้ บั จ้างท�ำบัญชีอสิ ระ
หรือส�ำนักงานรับจ้างท�ำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าเป็นผู้ท�ำบัญชีให้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ท�ำบัญชีให้จัดท�ำบัญชี
ให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถ้าไม่จัดให้มีผู้ท�ำบัญชีมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ต้องส่งมอบเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ
หรื อเอกสารใดๆ ที่ใช้เ ป็นหลัก ฐานในการลงรายการในบัญชี ให้แ ก่ผู้ท�ำบัญชี
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพือ่ ให้บญ
ั ชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ สามารถแสดงผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มท�ำบัญชีและ
ให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
5. จัดท�ำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ถ้าไม่จัดท�ำมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
6. จั ด ส่ ง งบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
7. เก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี ไ ว้
ณ สถานที่ท�ำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�ำ หรือสถานที่ที่ใช้
เป็นที่ท�ำงานประจ�ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสารวัตรใหญ่บญ
ั ชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานทีอ่ นื่ ได้ แต่ถา้ บัญชี
หรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้งสารวัตรใหญ่
บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบหรือควรทราบ โดยทัง้ หมดนี้
ให้ยื่นเรื่องผ่านระบบงานการอนุญาต (DBD e-Permit)
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินห้าพันบาท
● กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท
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การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
เมือ่ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามแทนบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน
การเปลีย่ นแปลงบางรายการกฎหมายก�ำหนดระยะเวลาในการยืน่ จดทะเบียนไว้
ดังต่อไปนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ได้แก่ ชื่อบริษัท
วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน-ลดทุนจดทะเบียน จังหวัดที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ และข้อบังคับ
ของบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
2. การเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้ว ต้องไปยืน่ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้ว
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับช�ำระค่าหุ้นครบตามจ�ำนวนที่เสนอขาย
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนและ
ชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของ
กรรมการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
4. การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ และ/หรือ ส�ำนักงานสาขาของ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด กรรมการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
5. การจัดตั้งส�ำนักงานสาขาของบริษัท ให้จดทะเบียนส�ำนักงานสาขา
ก่อนด�ำเนินการ
ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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6. การยกเลิกส�ำนักงานสาขาของบริษทั ให้จดทะเบียนยกเลิกส�ำนักงานสาขา

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกส�ำนักงานสาขานั้น

ถ้าไม่ด�ำเนินการมีความผิด ปรับ
● บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
● กรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
7. การควบบริษทั ต้องไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีเ่ สร็จสิน้
การประชุมควบบริษัท

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมืน
่ บาท
8. การแปรสภาพบริ ษั ท เอกชนเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ต้ อ งไป
ขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมแปรสภาพ

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
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การเลิกบริษัท
เมื่อบริษัทมหาชนจ�ำกัดมีความประสงค์จะเลิกบริษัท ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงให้เลิกบริษทั และตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชี จากนัน้ ผูช้ ำ� ระบัญชี
มีหน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ช�ำระบัญชียื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ช�ำระบัญชีและขอจดทะเบียน
เลิกบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีมติตั้งผู้ช�ำระบัญชี

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
2. ในระหว่ า งช� ำ ระบั ญ ชี ถ้ า มี ก ารเปลี่ ย นตั ว ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ต้ อ งยื่ น
จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ช�ำระบัญชี ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ช�ำระบัญชีคนใหม่
ได้รับแต่งตั้ง

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. ให้ผู้ช�ำระบัญชี จัดท�ำรายงานการช�ำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่าย
เสนอต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งจนกว่าการช�ำระ
บัญชีจะเสร็จสิ้น และหากการช�ำระบัญชีไม่อาจท�ำให้เสร็จได้ภายใน 1 ปี นับแต่
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วันจดทะเบียนเลิกบริษัท ให้ผู้ช�ำระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกรอบปีภายใน
4 เดือน นับแต่วันครบรอบปี เพื่อรายงานผลการช�ำระบัญชีที่ได้กระท�ำและ
จะกระท�ำต่อไป พร้อมด้วยงบดุล และบัญชีก�ำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินสองหมื่นบาท
4. เมือ่ ช�ำระบัญชีเสร็จแล้ว ผูช้ ำ� ระบัญชีตอ้ งจดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชี
ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติรายงานการช�ำระบัญชี

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินสองหมื่นบาท
5. ให้ผู้ช�ำระบัญชีจัดท�ำรายงานผลการช�ำระบัญชีพร้อมบัญชีรับจ่าย
ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ภิ ายใน 4 เดือน นับแต่วนั เสร็จการช�ำระบัญชี

ถ้าไม่ดำ� เนินการมีความผิด ปรับ
● ผู้ช�ำระบัญชี ไม่เกินสองหมื่นบาท
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มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ
ค�ำนิยาม
จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หมายถึง ข้อควรประพฤติปฏิบตั ขิ ององค์กรธุรกิจ
ซึ่งมีการบริหารจัดการหรือด�ำเนินธุรกิจโดยบุคคล หรือคณะบุคคล หรือองค์กร
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
หลักนิติธรรม
องค์กรธุรกิจจะต้องมีการก�ำหนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องครบถ้วน โดยค�ำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุตธิ รรม ต่อผูถ้ อื หุน้
หุ้นส่วน พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่ค้าและประชาชน โดย
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1. ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ คือ
●

●

●

●

●

●

44

มีที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้เพื่อการติดต่อ
และเอกสารต่างๆ สามารถส่งถึงได้ ณ ที่นั้น
จัดท�ำใบหุ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดท�ำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
โดยมีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนด
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ส่งส�ำเนาไปยังนายทะเบียนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า อย่างน้อยปีละครั้งและมิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่
การประชุมสามัญ
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและมติของที่ประชุมทุกครั้ง
และเก็บรักษาไว้ ณ ส� ำนักงานแห่งใหญ่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
ขอตรวจดูได้
มีการให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม สิทธิในการที่จะน�ำเรื่องเสนอและ
ออกเสียงลงมติในวาระการประชุม สิทธิทจี่ ะให้มกี ารแสดงความเห็น
และซักถามในทีป่ ระชุม สิทธิทจี่ ะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ
การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมให้ชดั เจน พร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล
ส� ำ คั ญ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การพิ จ ารณา ความเห็ น ของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

●

หนั ง สื อ มอบฉั น ทะต้ อ งระบุ วิ ธี ก ารมอบฉั น ทะไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ทั้ ง นี้ ควรจั ด ส่ ง พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ทราบล่วงหน้าตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ

2. ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รธุ ร กิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี
อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีทถี่ กู ต้องครบถ้วน
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ท�ำการ เว้นแต่
ผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีจะได้รบั อนุญาตจากสารวัตรใหญ่บญ
ั ชีหรือสารวัตรบัญชีอนุญาต
ให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ และต้องมีการจัดท�ำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และยื่นต่อ
หน่วยงานราชการภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
3. ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจต้องปฏิบตั ติ ามประมวลรัษฎากร โดยมีการยืน่ ช�ำระ
ภาษีครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจต้องไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วม
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทีเ่ ป็นธุรกิจทีก่ ำ� หนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

$
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5. ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รธุ ร กิ จ ต้ อ งไม่ ร ่ ว มประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผเู้ ดียว หรือถือหุน้ แทนคนต่างด้าวในห้างหุน้ ส่วน
หรือบริษัทจ�ำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง
หรื อ ฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. 2542
หลักคุณธรรม
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส�ำนึกในหน้าที่
ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน
และมีระเบียบวินัย ดังนี้
1. มีการจัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการก�ำหนดนโยบายธุรกิจ หรือ
จรรยาบรรณองค์กร ในการด�ำเนินธุรกิจเป็นหลักปฏิบตั ิ เช่น ก�ำหนดให้มจี รรยาบรรณ
ขององค์กร จรรยาบรรณกรรมการ/หุ้นส่วน และจรรยาบรรณพนักงานให้ถือปฏิบัติ
2. มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานดี โดยมีมาตรการ
ในการจูงใจและสนับสนุนการเลื่อนต�ำแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทนกับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานดี
3. มี ก ารพั ฒ นาความรู ้ แ ละศั ก ยภาพ
ของพนักงานในองค์กรธุรกิจ โดยมีการฝึกอบรม
เพือ่ เพิม่ ทักษะความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
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หลักความโปร่งใส
ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน ดังนี้
1. มี ก ารก� ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานไว้อย่างชัดเจน
โดยจัดท�ำเป็นคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก�ำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือละเลย
3. การทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กรธุรกิจ ควรท�ำ
สม�่ำเสมอ
4. จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธุรกิจผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเสมอภาค ทันเวลา
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หลักการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย มี ส ่ ว นร่ ว มในทางการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจต่ า งๆ
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ๆ
ดังนี้
1. มีการก�ำหนดช่องทางการรับฟัง การแสดงความคิดเห็น แนะน�ำ หรือ
ข้อร้องเรียน หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น เว็บไซต์ หรือแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
หรือกล่องรับความคิดเห็น
2. มีการก�ำหนดนโยบายหรือเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ
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หลักความรับผิดชอบ
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รธุ ร กิ จ จะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่ ความส� ำ นึ ก
ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น หุ ้ น ส่ ว น พนั ก งาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีความใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง ดังนี้
1. มีการก�ำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้กับ
พนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยออกเป็นข้อก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
2. มี ก ารก� ำ หนดนโยบาย หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
โดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ว่าในด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
4. มีการด�ำเนินธุรกิจโดยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย
ถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายหรื อ มลภาวะต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
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หลักความคุ้มค่า
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน และ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยมี น โยบายเกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด อาทิ การน� ำ วั ส ดุ ที่ ใช้ แ ล้ ว มาใช้ ใ ห้
เกิ ดประโยชน์ การประหยัดพลัง งาน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรธุรกิจร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่า
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กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คืออะไร
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558) เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการน�ำทรัพย์สิน
ไปเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินในรูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากกฎหมาย
ค�้ำประกัน จ�ำน�ำ และจ�ำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่เดิม
ท�ำไมต้องมีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ในเมือ่ มีทงั้ กฎหมายค�ำ้ ประกัน
จ�ำน�ำ และจ�ำนอง อยู่แล้ว ?
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปจั จุบนั ก�ำหนดให้มกี ารประกัน 3 ประเภท
ได้ แ ก่ ค�้ ำ ประกั น (ประกั นด้ ว ยบุ ค คล) จ� ำ นอง (ประกั นด้ว ยอสัง หาริ มทรั พ ย์
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และสังหาริมทรัพย์พิเศษ) จ�ำน�ำ (ประกันด้วยสังหาริมทรัพย์) แต่มีข้อจ�ำกัด คือ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ� ำ นองได้ จ� ำ กั ด เฉพาะอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พิ เ ศษ
บางประเภทเท่านัน้ เช่น ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง เรือก�ำปัน่ เรือกลไฟ เรือยนต์ แพ สัตว์พาหนะ
และเครือ่ งจักร ส่วนทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� น�ำได้ คือ สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เครื่องประดับ ฯลฯ แต่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จ�ำน�ำให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจ�ำน�ำ
ยึ ดถื อ ไว้ แต่ สั ญ ญาหลัก ประกันทางธุรกิจ สามารถน�ำทรัพย์สินทุกชนิดมาเป็น
หลักประกันได้ตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งส่งมอบทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถใช้
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทางเศรษฐกิ จ และช่ ว ยลดข้ อ จ� ำ กั ด
ด้านค�้ำประกัน จ�ำน�ำ และจ�ำนอง ซึ่งอาจไม่รองรับธุรกรรมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปในโลกปัจจุบัน
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีบทบาทต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างไร
แหล่งเงินทุนถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของการประกอบธุรกิจ การทีก่ ฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจเปิดโอกาสให้น�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แต่เดิม
น�ำมาเป็นหลักประกันไม่ได้หรือไม่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน เช่น กิจการ
สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า อุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น สามารถน�ำไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินได้ ย่อมท�ำให้สถาบันการเงินเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะให้สนิ เชือ่ มากขึน้
ภาระต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินน้อยลง และ
การที่ สิ น เชื่ อมี ห ลั กประกันอยู่ด้วยย่อมท�ำให้อัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ ถาบันการเงินเหล่านีจ้ ะคิดจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจต�ำ่ กว่าการให้สนิ เชือ่ โดยไม่มหี ลักประกัน โอกาส
ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนย่อมมีมากขึน้

52

ผู้ให้หลักประกัน คือใคร
ผู้ให้หลักประกัน คือ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลก็ได้ ทีม่ งุ่ หมายจะใช้ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจเป็นหลักประกัน
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้การประกอบธุรกิจ
ผู้รับหลักประกัน คือใคร
ผู ้ รั บ หลั ก ประกั น คื อ สถาบั น การเงิ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ตามที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวง โดย สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ธนาคารอิสลาม เป็นต้น และขณะนี้ กฎกระทรวง
ได้ประกาศผู้รับหลักประกันอื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่จะมีผู้รับหลักประกันเพิ่มขึ้น และมีโอกาสปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ด้วย
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ทรัพย์สินที่สามารถน�ำมาเป็นหลักประกันได้ มีอะไรบ้าง
ทรัพย์สินที่สามารถน�ำมาเป็นหลักประกันได้ คือ
(1) กิจการ หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ
และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันน�ำมาใช้เป็น
ประกันการช�ำระหนี้ ซึ่งผู้ให้หลักประกันอาจโอนบรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต่อไปได้ทันที เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
(2) สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับช�ำระหนี้และสิทธิอื่นๆ แต่ไม่
หมายความรวมถึงสิทธิที่มีตราสาร เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า สิทธิ
ในสัญญาเช่าต่าง ๆ เป็นต้น
(3) สังหาริมทรัพย์ทผี่ ใู้ ห้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครือ่ งจักร
สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น
(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีทผี่ ใู้ ห้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยตรง เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เป็นต้น
(5) ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า เป็นต้น
(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องท�ำอย่างไร
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ผูใ้ ห้หลักประกันตกลงท�ำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับผูร้ บั หลักประกัน
(2) ผูร้ บั หลักประกันโดยได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากผูใ้ ห้หลักประกัน
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การขอจดทะเบี ย นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ่ อ เจ้ า พนั ก งานทะเบี ย น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3) เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของรายการจดทะเบียน
และสั่งช�ำระค่าธรรมเนียม
(4) ผู้รับหลักประกันช�ำระค่าธรรมเนียม
(5) เจ้าพนักงานทะเบียนมีค�ำสั่งรับจดทะเบียน
รายการจดทะเบียน มีอะไรบ้าง
การจดทะเบียนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) วันเดือนปี และเวลาที่จดทะเบียน
(2) ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน
(3) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน
(4) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกัน และ
อัตราหรือจ�ำนวนค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน ในกรณีที่น�ำกิจการมาเป็น
หลักประกัน
(5) หนี้ที่ก�ำหนดให้มีการประกันการช�ำระ
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(6) รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน หากเป็นทรัพย์สิน
มีทะเบียนให้ระบุประเภทของทะเบียน หมายเลขทะเบียน และนายทะเบียนไว้ด้วย
หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ระบุประเภท
ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย
(7) ข้อความทีแ่ สดงว่าผูใ้ ห้หลักประกันตราทรัพย์สนิ ทีร่ ะบุในรายการจดทะเบียน
ไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการช�ำระหนี้
(8) จ�ำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
(9) เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(10) รายการอื่ น ตามที่ เจ้ า พนั ก งานทะเบี ย นก� ำ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ผลของการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เป็นอย่างไร
ผู้รับหลักประกัน ถือเป็นเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น�ำมาเป็น
หลักประกัน ซึง่ มีสทิ ธิได้รบั ช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนีส้ ามัญ
แม้วา่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว ยกเว้น บุคคลภายนอก
ได้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น ไปตามทางการค้ า ปกติ หรื อ โดยสุ จ ริ ต และ
เสียค่าตอบแทน หรือได้ไปโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน
●

●
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ผู้ให้หลักประกัน หรือลูกหนี้ มีสิทธิได้รับเงินกู้

การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่างจากการจดทะเบียน
สิทธินิติกรรมแบบอื่นอย่างไร
การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมทั่วไป นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการจดทะเบียนตามที่กฎหมายก�ำหนด (registration)
แต่ในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นการด�ำเนินการในลักษณะ
ของการ “จดแจ้ง” (Filing) ที่ผู้มีหน้าที่ด�ำเนินการทางทะเบียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่จดทะเบียนนั้นเอง เนื่องจากโดยสภาพ
ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันมีหลายประเภท ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ไม่มกี ารจดทะเบียน
กรรมสิทธิไ์ ว้โดยเฉพาะ อีกทัง้ เป็นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของผูใ้ ห้หลักประกัน
ดังนัน้ เจ้าพนักงานทะเบียนย่อมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ก่อนที่จะพิจารณารับจดทะเบียนได้ กฎหมายจึงก�ำหนดให้ผู้มีหน้าที่ด�ำเนินการ
ทางทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลนั้นเอง ทั้งนี้
มีข้อพึงระวังว่า การจดทะเบียนโดยมีเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จอาจมีผล
ท�ำให้บุคคลนั้นมีความรับผิดทางอาญาได้
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะสิ้นสุดเมื่อใด ?
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะสิ้นสุด ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไป
สัญญา

(2) ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิก
(3) เมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

(4) เมือ่ มีการบังคับหลักประกันโดยการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกัน
เพือ่ น�ำเงินมาช�ำระหนีห้ รือโดยการบังคับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่
ผู้รับหลักประกัน
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ข้อควรระวังส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีวินัยในการบริหารธุรกิจ และช�ำระหนี้ตามก�ำหนด
เพราะเมือ่ มีการผิดสัญญา ไม่ชำ� ระหนีภ้ ายในก�ำหนด หรือมีเหตุบงั คับหลักประกันอืน่
ตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เกิดขึ้น ลูกหนี้อาจเลือกเจรจาขอผ่อนปรนกับเจ้าหนี้
แต่หากการเจรจาไม่เป็นผล เจ้าหนีอ้ าจตัดสินใจบังคับหลักประกันก็ได้ ถ้าผูใ้ ห้หลักประกัน
ยินยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเจ้าหนี้สามารถขายหรือเอาทรัพย์สิน
หลุดเป็นสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นการบังคับหลักประกัน
ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง โดยไม่ตอ้ งน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าล เป็นการสร้างกระบวนการบังคับ
หลักประกันที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมกับคู่สัญญา แต่ถ้าผู้ให้หลักประกัน
ไม่ ยิ น ยอมส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น เจ้ า หนี้ ต ้ อ งบั ง คั บ หลั ก ประกั น
โดยการฟ้องคดีต่อศาล
การบังคับหลักประกันต้องท�ำอย่างไร
วิธีการบังคับหลักประกันแบ่ง เป็น 3 กรณี
กรณีที่ 1 การบังคับหลักประกันทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ผูร้ บั หลักประกันอาจบังคับ
หลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจ�ำหน่าย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกัน เพือ่ น�ำเงินมาช�ำระหนีต้ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด
กรณีที่ 2 การบั ง คั บ หลั ก ประกั น ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น
เป็นสิทธิในเงินฝากในสถาบันการเงิน ผูร้ บั หลักประกันอาจน�ำเงินฝากดังกล่าวหักช�ำระหนี้
ได้ทันทีเมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา
กรณีที่ 3 การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการให้ด�ำเนินการโดยจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เพื่อน�ำเงินมาช�ำระหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยผู้บังคับหลักประกันเป็นผู้ท�ำการไต่สวนข้อเท็จจริง
ก�ำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจ�ำหน่ายกิจการ และจัดสรรเงินช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้
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ผู้บังคับหลักประกัน คือใคร และมีอ�ำนาจหน้าที่อะไรบ้าง ?

ผู้บังคับหลักประกัน คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้หลักประกัน
และผูร้ บั หลักประกัน ในกรณีทนี่ ำ� “กิจการ” มาเป็นหลักประกัน โดยผูบ้ งั คับหลักประกัน
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน เช่น
(1) ไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุบังคับหลักประกัน
(2) ตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็นหลักประกัน
(3) ก�ำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจ�ำหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน
(4) บ� ำ รุ ง รั ก ษา จั ด การและด� ำ เนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น จนกว่ า
จะจ�ำหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้
(5) ด�ำเนินการจ�ำหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน และจัดสรรเงินช�ำระหนี้
แก่ เจ้าหนี้
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การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ต้องค�ำนึงหลักเกณฑ์ ใด
เป็นส�ำคัญ
ผู้บังคับหลักประกันต้องมีความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นไปตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
มิฉะนัน้ อาจถูกคัดค้านต่อศาลได้ หรืออาจต้องรับผิดทางอาญา หากกระท�ำโดยทุจริต
บทก�ำหนดโทษกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีอย่างไร
บทก�ำหนดโทษ แบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง
(1) บทบัญญัติที่ลงโทษผู้กระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกัน
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก ระท� ำ การแต่ ไ ม่ ก ระท� ำ การ หรื อ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ แ ต่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว
(2) บทบัญญัติที่ลงโทษผู้กระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกัน
โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งมีโทษจ�ำคุก ปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
บทสรุป กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะสามารถสร้างความเสมอภาค
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยขยายโอกาสแก่
ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ของประเทศ ช่วยท�ำให้ประเทศไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งมีผลต่อการจัดอันดับความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank)

$
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
1) สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
2) ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จังหวัดนนทบุรี
3) ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6
4) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

61

62

เขต 1 (ปิ่นเกล้า)

เขต 2 (พหลโยธิน)

เขต 3 (รัชดาภิเษก)

เขต 4 (สุรวงศ์)

เขต 5 (ศูนย์การค้า
ธัญญาพาร์ค)

เขต 6 (ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา)

ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง

ส่วนจดทะเบียน
บริษัทมหาชน

2

3

4

5

6

7

8

ส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้า

1

ล�ำดับที่

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4
ถนนนนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2547 5153

0 2547 5155

0 2143 7921-2

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

0 2234 2951-3
0 2108 6076-79

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4
ถนนนนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2618 3343-4

0 2446 8191

โทรสาร

0 2547 5153

0 2547 5153

0 2143 7924

0 2108 6076

0 2266 5852-3

0 2276 7253, 59 0 2276 7263

0 2618 3340-2

0 2446 8160-1

โทรศัพท์

อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2
เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

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
แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต

regis_pcl@dbd.go.th

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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กระบี่

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

ก�ำแพงเพชร

ขอนแก่น

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

2

3

4

5

6

7

8

จังหวัด

1

ล�ำดับที่

43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000

30-30/1 ถนนหน้าเมือง ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

1162/2 ถนนท่าแฉลบ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 ถนนก�ำแพงเพชร-สุโขทัย
ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000

3/3 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

100/38 ถนนแม่น�้ำแม่กลอง ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

99/1 ถนนศรีตรัง ต�ำบลกระบี่ใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000

สถานที่ตั้ง

0 3827 9169

0 3851 2223
0 3881 4436

0 3930 1611

0 4324 1184

0 5570 5171

0 4381 1435

0 3456 4297

0 7563 2376

โทรศัพท์

0 3827 9521

0 3851 2223

0 3931 1990

0 4324 3415

0 5570 5172

0 4381 1431

-

0 7563 2377

โทรสาร

chonburi@dbd.go.th

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

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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จังหวัด

ชลบุรี สาขาพัทยา

ชัยนาท

ชัยภูมิ

ชุมพร

เชียงราย

เชียงใหม่

ตรัง

ตราด

ล�ำดับที่

9

10

11

12

13

14

15

16

322/1 หมู่ 5 ถนนดอนจวน-บ้านล่าง ต�ำบลหนองเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

28 ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลาง ชั้น 2
อาคารอ�ำนวยการ ถนนโชตนา ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ต�ำบลนาชะอัง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

275 ถนนองค์การฯ สาย 2 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000

116 ถนนคันกั้นน�้ำชลประทาน 3 ต�ำบลบ้านกล้วย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

33/32 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

สถานที่ตั้ง

0 3951 1530

0 7521 5107-8

0 5311 2937

0 5374 4115

0 7750 2233

0 4481 3094-5

0 5642 1316

0 3822 2106
0 3822 2108

โทรศัพท์

0 3952 0704

0 7521 5066

0 5311 2738

0 5374 4116

0 7750 3097

0 4482 1409

0 5642 1315

0 3822 2109

โทรสาร

trat@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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ตาก

ตาก สาขาแม่สอด

นครนายก

นครปฐม

นครพนม

นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

18

19

20

21

22

23

24

จังหวัด

17

ล�ำดับที่

0 5553 2404

0 5551 1049
ต่อ 219, 221

โทรศัพท์

400/65 ถนนสวรรค์วิถี ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

86 หมู่ 9 ถนนมะขามชุม ต�ำบลนาเคียน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

624/10 ถนนช้างเผือก ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

213/1 ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000

642/48-49 ถนนทหารบก ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

0 5622 3713

0 7534 5415
0 7534 3050
0 7535 6069

0 4425 9807

0 4251 1887

0 3424 3652
0 3425 0620

0 5622 3713

0 7534 5416

0 4425 9807

0 4251 3888

0 3424 3652

0 3731 3181

0 5553 2405

-

โทรสาร

nakhonsawan@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเดิม) ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าช้าง 0 3731 2262
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 3 103/3 ถนนเอเชีย
ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

82/2 ถนนมหาดไทยบ�ำรุง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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นนทบุรี

นราธิวาส

น่าน

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน

26

27

28

29

30

31

32

จังหวัด

25

ล�ำดับที่

27/56 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

61 ถนนสุขใจ ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

35/2 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

67/22 ถนนหลักเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ต�ำบลบึงกาฬ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000

4/16 ถนนรอบก�ำแพงเมืองทิศตะวันตก ต�ำบลในเวียง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ถนนวรคามพิพิธ ต�ำบลบางนาค อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000

15 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่ตั้ง

0 3252 0669

0 3261 1528
0 3260 3495

0 2567 0399
0 2567 0344

0 4460 1400

0 4249 2535

0 5477 1033

0 7351 4734

0 2591 7880
0 2589 4119

โทรศัพท์

0 3252 0670

0 3261 1528

0 2567 3146

0 4460 1353

0 4249 2534

-

0 7551 4734

0 2591 7882

โทรสาร

prachuap@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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ปราจีนบุรี

ปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

พะเยา

พังงา

พัทลุง

พิจิตร

พิษณุโลก

34

35

36

37

38

39

40

จังหวัด

33

ล�ำดับที่

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนวังจันทร์ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

29/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000

18/1 ถนนไชยบุรี ต�ำบลคูหาสวรรค์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000

647/1 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลท้ายช้าง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000

97 หมู่ 11 อาคารพาณิชย์จังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
ต�ำบลบ้านต๋อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต�ำบลคลองสวนพลู
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

12 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต�ำบลสะบารัง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ต�ำบลไม้เค็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230

สถานที่ตั้ง

0 5521 6779

0 5665 2890

0 7461 5161-2

0 7644 0635

0 5443 1636
ต่อ 1005, 1010

0 3534 6227-8

0 7333 3603

0 3745 4070-2

โทรศัพท์

E-mail address

pattani@dbd.go.th

0 5521 6779

0 5665 2891

0 7461 1344

0 7644 0636

0 5448 1753
0 5448 4370

phitsanulok@dbd.go.th

phichit@dbd.go.th

phathalung@dbd.go.th

phangnga@dbd.go.th

payaow@dbd.go.th

0 3534 6229-30 ayuthaya@dbd.go.th

0 7333 3606

0 3745 4070-2 prachinburi@dbd.go.th

โทรสาร

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

แพร่

ภูเก็ต

มหาสารคาม

มุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน

ยโสธร

42

43

44

45

46

47

48

จังหวัด

41

ล�ำดับที่

0 5452 2051

0 5673 7042

0 3240 0771

โทรศัพท์

125 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000

122/10 ถนนขุนลุมประพาส ต�ำบลจองค�ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ ต�ำบลมุกดาหาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

19 ซอย 21 ถนนมหาชัยด�ำริห์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

0 4558 6113

0 5361 2742

0 4263 2733

0 4372 5251
0 4374 0075

0 4558 6113

0 5361 2743

0 4263 2734

0 4374 0329

0 7622 4419

0 5452 2052

0 5673 7043

0 3240 0772

โทรสาร

yasothon@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง 0 7621 7406
จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 7746
0 7621 6578

35 ถนนเจริญเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

193 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต�ำบลสะเดียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

263 หมู่ 2 ถนนคีรีรัถยา ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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ยะลา

ร้อยเอ็ด

ระนอง

ระยอง

ราชบุรี

ลพบุรี

ล�ำปาง

ล�ำพูน

50

51

52

53

54

55

56

จังหวัด

49

ล�ำดับที่

0 3641 3390

0 3232 7586

0 3869 4054-5

0 7782 3743

0 4351 5598

0 7373 3401-2

โทรศัพท์

อาคารพาณิชย์จังหวัด ถนนหน้าวัดพระยืน ต�ำบลเวียงยอง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน 51000

0 5356 1483
0 5353 0576

-

0 5423 0110

0 3642 1347

0 3232 7586

0 3869 4053

0 7782 1674

0 4351 3736

0 7324 7100

โทรสาร

lamphun@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

อาคารพาณิชย์จังหวัด ถนนบุญวาทย์ ต�ำบลหัวเวียง อ�ำเภอเมือง 0 5432 3040
จังหวัดล�ำปาง 52000
0 5423 0132

2/3 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000

45 ถนนหน้าอ�ำเภอ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ชั้น 2) ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

15/16 ถนนลุวัง ต�ำบลเขานิเวศน์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000

58 ถนนรัฐกิจไคลคลา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถนนสุขยางค์ ต�ำบลสะเตง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
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เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สงขลา

สตูล

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

58

59

60

61

62

63

64

จังหวัด

57

ล�ำดับที่

1600/47 ถนนท่าปรง ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

92/11 หมู่ 1 ต�ำบลลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถนนศรีสมุทร ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

4 ถนนบุรีวานิช ต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ 1
5 ถนนศรีภูวนาถใน ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

4/4 ถนนใสสว่าง ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000

428/4 ถนนขุนอ�ำไพอุทิศ ต�ำบลเมืองเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

302/9 ถนนเลย-เชียงคาน ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000

สถานที่ตั้ง

0 3483 7487-88
0 3442 3231

0 3471 6746

0 2395 1361-63

0 7473 0228

0 7425 2457

0 4271 6537
0 4271 5090

0 4562 3016
0 4561 3028

0 4281 2759

โทรศัพท์

0 3442 7529

0 3471 1228

0 2395 1364

0 7473 0228

0 7425 2459

0 4271 5090

0 4561 4063
0 4561 3637

0 4281 2719

โทรสาร

samutsakhon@dbd.go.th

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

71

สระแก้ว

สระบุรี

สิงห์บุรี

สุโขทัย

สุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย

สุรินทร์

66

67

68

69

70

71

72

จังหวัด

65

ล�ำดับที่

0 3622 0293-4

0 3742 5042

โทรศัพท์

15 ถนนเทศบาล 4 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

39/3-4 หมู่ 1 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

27/8 ถนนตลาดใหม่ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

9/9 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน-บางลี่ ต�ำบลรั้วใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000

0 4451 8813

0 7742 7034

0 7728 1328
0 7742 7034

0 3555 5025

0 5561 1742

0 4451 2807

0 7742 7035

0 7728 1328
0 7742 7035

0 3554 5705

0 5561 1801

0 3653 9549

0 3622 0294

0 3742 5043

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

E-mail address

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ต�ำบลบางมัญ 0 3650 7259
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
0 3653 9550

81 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000

อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

72

หนองคาย

หนองบัวล�ำภู

อ่างทอง

อ�ำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

74

75

76

77

78

79

80

จังหวัด

73

ล�ำดับที่

0 4241 3373-5
0 4242 2813

โทรศัพท์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

129 หมู่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ต�ำบลน�้ำซึม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี 61000

168 หมู่ 3 ต�ำบลป่าเซ่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

17-18 ถนนสี่ศรัทธา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

อาคารศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ชั้น 2
ต�ำบลโนนหนามแท่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 37000

22/1 หมู่ 2 ต�ำบลศาลาแดง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000

0 4524 6108

0 5697 0139

0 5544 2950
0 5544 2787

0 4224 7324

0 4552 3153

0 3561 2613

0 4524 6108

0 5697 0139

0 5544 2572

0 4224 7324

0 4552 3053

0 3561 3521

0 4231 2732

0 4241 3376
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

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถนนอุดร-เลย ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมือง 0 4231 2731
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39000

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซอยศูนย์ราชการ สาย 3
ต�ำบลหนองกอมเกาะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

สถานที่ตั้ง

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สายดวน 1570

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000

หนังสือเลมนี้ เปนลิขสิทธ�์ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หามจำหนายและจัดพิมพซ�ำหร�อเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต

