


“ด้วยการขยับเติบโตอย่างเป็นจังหวะ

จึงทำาให้ ‘เครือธรรมนิติ’ เป็นเอกภาพและมั่นคงขึ้นโดยลำาดับ

จากสำานักงานขนาดย่อมในชั้นเริ่มต้น 

ก็ก้าวสูการเป็นกลุ่มบริษัทที่เติบใหญ่ขึ้นและมีการบริการครบวงจร

จึงทำาให้ธรรมนิติกลายเป็นองค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของไทยอย่างเต็มภาคภูมิ”

“Steady growth over several decades has made Dharmniti Group united and f irmly established.  

From its humble beginnings as a small law f irm, it has grown dramatically to now comprise a group of 

companies providing a full range of professional services. Dharmniti Group has proudly become one of 

the leading professional service organizations in Thailand”.

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

กรรมการจัดการคนที่ 1

Mr. Dulyatat Puechmongkol 

President of Dharmniti
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จากส�านักงานทนายความเติบโตสู่ ‘กลุ่มบริษัทธรรมนิติ’ ท่ีมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท มีบริการครบวงจรท้ังด้านกฎหมาย บัญชี  

ตรวจสอบบญัช ีตรวจสอบภายใน อบรมสมัมนา สือ่สิง่พิมพ์ และบรกิารด้านสารสนเทศ ด้วยการน�าพาจากผูน้�าของธรรมนิต ิท่ีมวิีสยัทศัน์ 

และยึดมั่นในวิถีแห่งธรรม ธรรมนิติจึงได้เดินทางมาครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และมุ่งหวังตั้งใจจะเดินหน้าสู่ธรรมนิติ 100 ปีต่อไป 

From its beginnings as a small law office, the Dharmniti Group has experienced significant growth and now comprises 10 companies providing 

professional services across several areas including legal, accounting, auditing & assurance, internal audit, seminar & training, publishing 

and Information Technology (IT). The dramatic expansion of the of the Group is largely due to the vision and dedication of its leaders. In 2017 

Dharmniti Group celebrated its 70th anniversary and looks forward to reaching its centenary in the future.

เส้นทาง 70 ปี ธรรมนิติ

ภาพประดับผนังที่ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ : ภาพพระอาทิตย์ทรงราชรถ ขณะข้ามผ่านทิวเขายุคนธรโดยมีธรรมนิติเป็นธงน�า สะท้อนถึงความรุ่งเรือง เที่ยงตรง และเป็นธรรม ของ ‘ธรรมนิติ’  

ทั้งยังเป็นนัยว่า ถึงธรรมนิติจะด�าเนินการมาแล้วกว่า 70 ปี ทว่าธรรมนิติก็ยังอยู่ในช่วงแห่งอรุณรุ่งท่ี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น

ความเป็นมาของธรรมนิติ
The History of Dharmniti
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2490
คณุประดษิฐ์ เปรมโยธิน ก่อตัง้ส�านกั

กฎหมายโดยใช้ชื่อว่า ‘ธรรมนิติ’ 

สะท ้อนให ้ เห็นถึง วิสัยทัศน ์ที่

ต้องการสืบทอดหลักแห่งการเดิน

ทางด้วยวิถีแห่งธรรม

2514
คุณไพศาล พืชมงคล เริ่มเข้าท�างาน

ใ น ส� า นั ก ก ฎ ห ม า ย ธ ร ร ม นิ ติ โ ด ย

ค�าแนะน�าของ คณุบศุย์ ขนัธวิทย์ ซึง่ใน

ขณะน้ันทนายความเหลืออยู่เพียง 3 คน

ในส�านักกฎหมาย ท�าให้คณุไพศาลได้

พิสจูน์ฝีมอืตนเองและร�า่เรยีนวิชาโดย

มีคุณประดิษฐ์ และคุณบุศย์ เป็นครู

ผู้ถ่ายทอดวิชา จนเป็นท่ีไว้วางใจเป็น

อนัมากต่อบุคคลภายในและภายนอก

2521
คุณประดิษฐ์เสียชีวิตลง โดยยกพินัยกรรมมอบ

เจตนารมณ์ให้ด�า เนินส�านักกฎหมายต่อไป

ภายใต้ชื่ อ  ‘ ธรรมนิ ติ ’  โดยใ ห้  คุณไพศาล 

ทนายความอาวุโสในขณะน้ันเป็นหัวเรือใหญ่

น�าธงชัยสืบทอดธรรมนิติต่อไป คุณบุศย์ ขันธวิทย์ 

ซึ่ งคุณประดิษฐ์ เลื่ อมใสนับถือเป็นอาจารย์

ได้แนะน�าว่ารูปแบบบุคคลธรรมดาไม่อาจด�ารงไว้

ซึง่ส�านักกฎหมายไดจ้รีงัย่ังยืน ดว้ยเห็นพ้องดงักลา่ว

คุณไพศาลและทนายในขณะน้ันจึงได้จดทะเบียน 

บริษัท ธรรมนิติ จ�ากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 บาท และย้าย

ส�านักงานจากอาคารเลขท่ี 87/10 ถนนเพชรบุรี 

มาอยู่ชั้น 2 ของอาคารพันธ์ศักด์ิ ตึกแถวเล็กๆ 

ย่านพญาไท 

In 1947 Mr. Pradith Premyothin 

established a law office under 

the name of “Dharmniti”. This 

name was chosen by Mr. 

Pradith to reflect his vision 

and intention for the business 

to adhere to the principles of 

‘Dharma’ (Buddha’s doctrine) 

which include behaving with 

morality.

In 1971 Mr. Paisal Puechmongkol 

joined Dharmniti Law Offi ce after 

being introduced by Mr. Buth 

Khandhawit; at that time the offi ce 

only had 3 lawyers. After joining 

the company Mr. Paisal gained 

considerable experience and 

knowledge from Mr. Pradith and 

Mr. Buth, this in turn enabled 

him to become highly skillful and 

knowledgeable in the practice of 

law and business. 

In 1978 Mr. Pradith passed away. In his will 

he made a provision that the law offi ce should 

continue in the name of Dharmniti under the 

leadership of Mr. Paisal, who at that time was 

a senior lawyer in the Company. According to 

the advice of Mr. Buth, it was then suggested 

that an ordinary law offi ce could not endure, 

thus Mr. Paisal and other lawyers decided to 

register Dharmniti as a Company Limited on 11 

April 1978 with registered capital of 300,000 

baht. The offi ce was also relocated from 

87/10 Phetchaburi Road to the 2nd fl oor of the 

Phansak Building in Phayathai.

2524
องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วมลีกูค้า

ให้ความไว้วางใจเป็นจ�านวนมาก 

จงึมกีารย้ายอาคารส�านักงานโดย

ย้ายส�านักงานไปยังวัดพระยายัง 

ย่านราชเทวี ถนนพระราม 6
In 1981 the Company was 

growing rapidly and as a result 

the offi ce again moved to a new 

location near Wat Phrayayoung 

on Rama VI Road in Bangkok.

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ 
อาจารย์ที่เคารพรักของชาวธรรมนิติ

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำาธรรมนิติสู่บริษัทจำากัด 

Mr. Buth Khandhawit

A respected member of Dharmniti who was formerly a 

Chief Justice of the Regional Court as well as a Justice of 

the Supreme Court of Thailand. Mr. Buth was a key driver 

behind Dharmniti becoming a Company Limited.

2527
จัดตั้งบริษัท ธรรมนิติการบัญชี

และภาษีอากร จ�ากัด เปดให้

บริการด้านจดัท�าบญัช ีและจดัตัง้ 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 

เพ่ือให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี 
In 1984 Dharmniti Accounting and 

Tax Co., Ltd was established to 

provide professional accounting 

services. Dharmniti Auditing Co., 

Ltd. was also registered in the 

same year with the objective of 

providing professional auditing 

services. 

พ.ศ. 2490 – 2520 

วางหลักคิดสร้างร่มธงธรรมนิติ 

ผู้นำารุ่นที่ 1 : คุณประดิษฐ เปรมโยธิน 

ผู้ก่อตั้งธรรมนิติ

พ.ศ. 2521 – 2559 
ขยายปีกธรรมนิติ 
ผู้นำารุ่นที่ 2 : คุณไพศาล พืชมงคล 

ผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำาธรรมนิติสูการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
สูการเป็นกลุ่ม บริษัท ธรรมนิติ จำากัด (มหาชน) 

Mr. Paisal Puechmongkol

The Second Generation Leader of Dharmniti

Between 1978 – 2016 he oversaw the expansion of the Dharmniti Group and 

oversaw the parent company becoming a Public Company Limited.

Mr. Pradith Premyothin

The Founder of Dharmniti

Between 1947 – 1977 he established 

the main concept of Dharmniti.

่
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2539
ธรรมนิติแปลงสภาพเป ็น 

บ ริ ษั ท  ธ ร ร ม นิ ติ  จ� า กั ด 

(มหาชน) ด้วยทนุจดทะเบยีน 

50 ล้านบาท 

2555
ก่อต้ัง บรษิทั ดีไอทซี ีจ�ากัด ซึง่จาก

เดิมคอืศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธรรมนิติ หรอื Dharmniti IT Center

เพ่ือขยายงานเป็นผู ้ให ้บริการ

ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบการบริหาร

และบริการแบบครบวงจร

2559
วาระแห่งการส่งมอบธงชยัธรรมนติิ

สู่รุ ่นท่ี 3 สภากรรมการเห็นชอบ

แต่งตั้งคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล 

เป ็นกรรมการจัดการคนท่ี  1 

แห่งกลุ ่มบริษัทธรรมนิติ และ

ย้ายส�านักงานใหญ่มาท่ีอาคาร

ประชาชื่น พร ้อมจัดต้ังบริษัท 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

โดยแยกมาจาก บริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ากัด ประกอบธุรกิจ

ด้านวิชาชีพเก่ียวกับการตรวจ

สอบภายใน พัฒนาและวางระบบ 

การบริหารความเสีย่ง และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

2560
ธรรมนิติครบรอบ 70 ปี และ

พร้อมปรบัตัว เรยีนรูกั้บเทคโนโลยี

และการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพ่ือเติบโตข้ึนเป็น ‘กลุ ่มบริษัท

ธรรมนิติ’ ท่ีขยายขอบเขตงานไป

สูบ่รกิารทางวชิาชพีครบวงจร และ

สืบสานอุดมการณ์จากรุ ่นสู ่รุ ่น

ให้ก้าวรุดหน้าต่อไป 

In 1996 Dharmniti was 

re-registered as Dharmniti 

Public Company Limited 

with registered capital of 

50 million baht.
In 2012 DiTC Co., Ltd. was 

established from Dharmniti’s 

I T  Depa r tmen t  w i t h  t he 

o b j e c t i v e  o f  p r o v i d i n g 

p ro fess i ona l  I T  se r v i ce 

solut ions.

In 2016, the third generation 

of Dharmniti took over the 

leadership of the Group. 

The Board of Management 

appo in ted  Mr .  Du lya ta t 

Puechmongkol to be the new 

President of Dharmniti. During 

this year, not only did the 

head office move to its current 

locat ion in Prachachuen 

but Dharmniti Internal Audit 

Co., Ltd. was established to 

provide a range of services 

including internal audit, system 

development, risk management 

and other related services.

In 2017 Dharmniti continues 

to maintain and develop its 

proud reputation earned over 

70 years. The Group is ready 

to adapt to the new challenges 

posed by the modern world 

in order to ensure that it can 

continue to successfully provide 

a full range of professional 

services. Dharmniti Group will 

continue to promote and 

support its founding principles 

and will pass them from one 

generation to the next. 

2537
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

องค์กร คณะกรรมการจดัการมมีติ

ให้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 

(1) กลุ่มส�านักกฎหมาย ประกอบ

ด้วยบรษิทั ส�านักกฎหมายธรรมนิติ 

จ�ากัด และ บรษิทั ธรรมนิตอินิเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด

(2) ก ลุ ่มบัญชีและสอบบัญช ี

ประกอบด้วย บริษัท ธรรมนิติ

การบัญชีและภาษีอากร จ�ากัด

และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จ�ากัด 

(3) กลุ่มส�านักพัฒนาการบริหาร 

ประกอบด้วย บริษัท ส�านักพิมพ์

ธรรมนิติ จ�ากัด และบริษัท ฝึก

อบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด 

In 1994 due to continual 

expansion, the Board of 

Management resolved to 

divide the business as follows:

(1) The Legal Group comprising 

Dharmniti Law Office Co., Ltd. 

and Dharmniti International 

Co., Ltd;

(2) The Accounting and Auditing 

Group which comprised of 

Dharmniti Accounting and 

Tax Co., Ltd. and Dharmniti 

Auditing Co.,Ltd; and

(3) The Office of Management 

Development Group which 

was made up of Dharmniti 

Press Co., Ltd. and Dharmniti 

Seminar and Training Co., Ltd.

2532
องค์กรยังคงเตบิโตอย่างต่อ

เน่ือง ธรรมนิติจึงได้ขยาย

ส�านักงานอีกครั้ง โดยย้าย

มาที่ส�านักงานบางโพ
In 1989 the Company was 

still growing at a steady 

pace and as a result the 

office moved to Bangpho in 

Bangkok.

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
วาระแห่งการผลัดใบ ถือธงนำาก้าวสู 
100 ปี ธรรมนิติ 
ผู้นำารุ่นที่ 3 : คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล 
กรรมการจัดการคนที่ 1

Mr. Dulyatat Puechmongkol

The current President of Dharmniti 

from 2016 until the present. 

The new era of Dharmniti heading 

towards its 100 year anniversary.
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เราคือธรรมนิติ

ธรรมนิติ แม้จะเป็นองค์กรธุรกิจแต่มีลักษณะเฉพาะอันได้แก่ 

ประวัติศาสตร์ ธรรมนิติด�าเนินงานมากว่า 70 ปีแล้ว โดยไม่มี “เจ้าของ” คือไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ที่ควบคุมกิจการได้โดยสิทธิขาด ท�าให้ธรรมนิติเป็นของชาวธรรมนิติทุกๆ คน 

ปรัชญาชี้น�า “วิถีแห่งธรรมนิติ” เป็นปรัชญาในการด�าเนินงานขององค์กร และถือทฤษฎี

กอไผ่ในการขยายธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจถือเกียรติภูมิ ความเชื่อถือและความศรัทธา

จากมหาชนเป็นหลัก

การบริหาร เชิดชูการบริหารแบบประชาธิปไตยและการน�ารวมหมู่ องค์กรทุกระดับชั้น

ประกอบขึ้นและบริหารโดยคณะบุคคล ใช้วิถีประชาธิปไตยด�าเนินงาน

ครบวงจรและก้าวหน้า ธรรมนติิเป็นองค์กรวชิาชพีทีมุ่ง่ด�าเนินงานบรกิารวชิาชพีครบวงจร

และก้าวหน้า การสร้างเสริมความรู้และน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จึงด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจัง 

เป็นอิสระและพึ่งตนเอง ธรรมนิติเป็นสถาบันวิชาชีพอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มธุรกิจหรือ

การเมืองใด จึงให้บริการแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขตและไม่มีท่ีสิ้นสุด  

การพัฒนาเตบิใหญ่ของธรรมนิตเิป็นผลมาจากการสนบัสนนุของลกูค้าและมติรจ�านวนมาก 

แต่ที่ส�าคัญเกิดขึ้นจากความมานะพยายามของชาวธรรมนิติเองด้วย

We are Dharmniti

Dharmniti is a profit based organization with the following unique characteristics:

History: Dharmniti has successfully operated for more than 70 years without a single majority 

“owner”; this has meant that Dharmniti has no single person or entity dominating the Group, this 

has made Dharmniti belong to all members of Dharmniti.

Philosophy: Dharmniti adheres to its main corporate philosophy, “The Way of Dharmniti” as well 

as the idea of expanding its business similar to that of a “clump of bamboo”. The main objective of 

our business is not only focused on profit but in maintaining our dignity, trust and faith from society.

Management: Dharmniti admires and respects the concept of democracy and we incorporate 

this principle into our business practices. Every level of our organization is built and managed by 

a team of dedicated and experienced professionals.

Integrity and Advancement: Dharmniti is a services based organization which provides a full range 

of professional services; to achieve this we strive to be on the forefront of knowledge creation 

and by developing new technology to better serve our clients and the Group. 

Independence and Self-reliance: Dharmniti is an independent organization which is not controlled 

by any single business or political group. This independence has enabled Dharmniti to avoid 

unnecessary barriers and thus be able to provide its services across society. The growth of 

Dharmniti is due to the loyal support of its customers and partners, coupled with the perseverance 

and dedication of Dharmniti’s key stakeholders, including its shareholders, staff and management.

ธรรมนิติ ยึดหลัก 
‘คุณธรรม’ และ 

‘จริยธรรม’ 
ในการดำาเนินธุรกิจ

Dharmniti maintain the 
ethics and moral value 
in business practice. 

วิถีธรรมนิติ
Way of Dharmniti

วิถีธรรมนิติ
Way of Dharmniti
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วถิแีห่งธรรมนิต ิเป็นแนวความคดิเก่ียวกับวิถีด�าเนินของธรรมนิตใินการไปถึงจดุหมายปลายทางและบรรลนุโยบาย ซ่ึงเป็นแนวคดิเชงิ

ปรัชญา โดยคุณไพศาล พืชมงคล ได้ให้ไว้ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของธรรมนิติ เมื่อปี พ.ศ. 2526 

“Among all of the things that Dharmniti has, it values its people the most; this is because its success, in the past, present and future is built 

upon their efforts, therefore Dharmniti is its people.”

The “Way of Dharmniti” is the philosophy of the Group, its key principles were given Mr. Paisal Puechmongkol on the occasion of Dharmniti’s 
36th anniversary in 1983; these are as follows:

1. Unity: We promote and develop unity amongst our staff in order to create strong cohesion and effective teamwork within the Dharmniti Group.
2. Stability: We are dedicated to creating job security and work-life balance for all of our staff as we understand that our stability is linked 

with that of our people.
3. Wealth: We aim to make wealth for all staff at Dharmniti as we believe that the prosperity of our company should be reflected in the wealth 

and the quality of living of our staff.
4. Creativity: We encourage everyone to be creative and innovative in their work to ensure that we remain successful and continue providing 

excellent service for our clients. Dharmniti is also dedicated to managing its staff according to the principles of dharma, mercy, kindness, 
truth and wisdom. In doing so, the Group aims to shape its people to be honest, reliable, knowledgeable and moral.

4 วิถีแห่งธรรมนิติ 

วิถีแห่งเอกภาพ 

ธรรมนติมิุง่สร้างเอกภาพทางความคดิ ทางความรบัรู ้และทางการปฏบิตัแิก่ชาวธรรมนติทุิกคน การด�าเนนิการ

ของธรรมนิติ จึงด�าเนินไปได้ด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคี 

1.

“ทรัพย์สินทั้งหลายบรรดามี ธรรมนิติถือเอาบุคคลว่ามีค่าสูงสุด  

การงานทั้งปวงของธรรมนิติที่ล่วงมา ที่เป็นอยู่ และที่จะเป็นไปเบื้องหน้า

ล้วนต้องกระทำาโดยคน และโดยนัยนี้ ธรรมนิติก็คือคนของธรรมนิติ” 

2. วิถีแห่งความมั่นคง 

ธรรมนติจิะมัน่คงได้ก็ต่อเมือ่คนของธรรมนติมิัน่คง ธรรมนิตจิงึมุง่สร้างความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานและในการ

ด�ารงชีวิตให้กับชาวธรรมนิติทุกคน 

3. วิถีแห่งความมั่งคั่ง 

ธรรมนิติมุ่งหวังที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชาวธรรมนิติอย่างยั่งยืน ด้วยยึดถือเสมอว่า ความมั่งคั่งของธรรมนิต ิ

คือความมั่งคั่งของชาวธรรมนิติ

4. วิถีแห่งความสร้างสรรค์ 

เป็นวิถีทางท่ีท�าให้ชาวธรรมนิติทุกคนเป็นผู้มีสัมฤทธิคติ มีขีดความสามารถในการท�างานให้ส�าเร็จ สร้างสรรค์

ความเจรญิรุง่เรอืงและความดงีามทัง้ปวง ด้วย ‘คนมใีจ’ ธรรมนิตจิะต้องปกครองคนโดยธรรม เมตตา กรณุา สจัจะ 

และสตปัิญญา จะคดัเลอืกและสร้างสรรค์ให้คนมธีรรม ซือ่สตัย์ สจุรติ มคีวามเพียร มสีตปัิญญาและหริโิอตปัปะ
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ธรรมนติคิอืผูใ้หก้ารบรกิารดา้น
วิชาชีพ ครบวงจรส�าหรับธุรกิจ
Integrated Professional Services

กลุม่บรษิทัธรรมนติ ิมุง่หวังทีจ่ะเปน็สถาบนัวิชาชพีทีส่นับสนุนการปฏบิติังานตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ด้วยบคุลากร

ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้าให้สามารถ

ทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการองค์กร และขยายกิจการให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Dharmniti Group aims to be a world class professional organization which uses its highly experienced and trained staff to meet their 

customer’s needs, so that its clients can devote their time and efforts to managing and expanding their own businesses.

บริการด้านกฎหมายและภาษีอากร 
Legal & Tax Service

บริการด้านสอบบัญชี
Auditing & Assurance Service

บริการด้านตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Service

บริการด้านบัญชี
Accounting & Tax Service

บริการด้านอบรม สื่อสิ่งพิมพ์ และไอที
Training, Publishing & IT Service



กลุ่มธุรกิจกฎหมาย และภาษีอากรมีบริการต่างๆ ประกอบด้วย

งานกฎหมายธุรกิจ ให้ค�าปรึกษากฎหมายทุกประเภท วางระบบนิติกรรมสัญญา และจัดท�านิติกรรมสัญญา
เก่ียวกับบคุคล และธุรกิจการค้าทุกประเภท จดัท�าเอกสารทางกฎหมาย และด�าเนนิงานทางกฎหมายเก่ียวกับ
ธุรกิจการค้าให้แก่บุคคล นิติบุคคล และวิสาหกิจทุกประเภทท

งานกฎหมายภาษีอากร ให้ค�าปรึกษากฎหมายภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ การสอบทาน
ภาษีอากร (Tax Review) การวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) การ
อบรมและให้ค�าแนะน�าหลกัและวิธีปฏบิตัทิางภาษอีากร การพบและชีแ้จงเจ้าพนักงานภาษอีากร การอทุธรณ์
ค�าสั่งเจ้าหน้าที่สรรพากร การฟ้องคดีและต่อสู้คดีภาษีอากร 

งานอรรถคดีและบังคับคดี ด�าเนินคดีทุกประเภทในศาลท่ัวราชอาณาจักร ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดี
แรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีตามกฎหมายมหาชนต่างๆ 
การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดีเพ่ือให้ลูกหนี้ช�าระหน้ีตามค�าพิพากษา และค�าชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ

งานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าและบุคคล งานยื่นค�าร้อง ค�าขออนุญาตและจดทะเบียนตามที่
กฎหมายก�าหนดทุกประเภทต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนนิติกรรม
อสังหาริมทรัพย์ รังวัดสอบเขตที่ดิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มูลนิธิ และสมาคม งานเลขานุการ 
จดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัจ�ากัดและบรษิทัมหาชนจ�ากดั ขอใบอนญุาตท�างานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสรมิการลงทุน งานตรวจสอบและก�ากับการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ ก.ล.ต. ของ
บริษัทจดทะเบียน ฯลฯ

Dharmniti Law Office Co., Ltd’s main practice areas are corporate, tax, medical malpractice,debt restructuring, 
dissolution & liquidation, real estate, intellectual property, labor, foreign investment, administrative law, civil & criminal 
litigation, family, immigration and general business consultation. The firm’s main services are as follows:

Business Law Department: Drafting and reviewing all types of legal documentation such as contracts & wills. 
Preparing and filing applications for Foreign Business Licenses, BOI promotion privileges, trademarks and work 
permits/visas. Real estate due diligence and registration. Labour relations including unfair termination cases. Corporate 
law services including registration of limited companies, branch/representative offices and partnerships as well as 
company secretarial services. Providing certified legal translations (English & Thai) as well as legal advice on all 
aspects of Thai business law.

Tax Department: Providing advice on taxation law; analysis of business structures from a tax perspective; conducting 
tax reviews; preparation of tax plan(s) for each type of business; conducting tax audits; providing training and advice 
on taxation principles and practices. Meeting with and giving explanations to tax officers; appealing against orders 
for tax payment as well as filing and defending taxation lawsuits.

Litigation Department: Providing litigation services for all types of cases, especially those relating to criminal cases, 
administrative lawsuits, medical malpractice claims, bankruptcy and debt rehabilitation as well as misconduct & 
corruption cases. Dispute settlement through arbitration as well as the enforcement services.

กลุ่มธุรกิจ

กฎหมาย

และภาษีอากร

1Legal and Tax
บริษัท ส�านักกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด 

บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

แนะน�าบริการด้านต่างๆ
Our Services 
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ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรเชี่ยวชาญด้านบริการจัดท�าบัญชี และการจัดท�าบัญชีเงินเดือน 

ได ้ รับการรับรองคุณภาพของส�านักงานบัญชี  (Cert ified Account ing Pract ice) 

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัง้แต่ พ.ศ. 2553 และมลีกูค้ามากกว่า 1,000 ราย ท่ีให้ความไว้วางใจ

ในการจัดท�าบัญชีและเงินเดือน บริการต่างๆ ของเราประกอบด้วย

บริการจัดท�าบัญชี ประกอบด้วย จัดท�าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

กฎหมายที่ก�าหนด จัดท�าและยื่นแบบภาษี จัดท�าสมุดบัญชีต่างๆ และบัญชีแยกประเภท จัดท�า

งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ ขึ้นทะเบียนผู้ท�าบัญชี บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�า

ด้านบัญชีและภาษีอากร 

บริการจัดท�าเงินเดือน ประกอบด้วย จัดท�าข้อมูลและค�านวนการเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม 

และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ให้ค�าปรึกษาการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส�าคัญในการรักษาความลับของลูกค้า

Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd. specializes in providing accounting and payroll services. In 2010 the 

Company received Accounting Practice Certification from the Department of Business Development. At present, 

more than 1,000 companies use the accounting and payroll services of Dharmniti. The Company’s scope of 

services are as follows:

Accounting Service: Providing accounting services in accordance with financial reporting standards and legal 

requirements; this includes preparing financial statements, account books and general ledgers, accountant 

registration, tax forms and well as all categories of tax filling and accounting and tax consultation; and

Payroll Service: Providing payroll calculation services taking into account applicable taxes, social security and 

provident fund contributions. Our payroll team also provides consultation on the calculation of personal income 

tax by highly trained and skilled specialists. Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd is dedicated to maintaining 

the confidentiality of its customer’s sensitive information.

กลุ่มธุรกิจ
การบัญชี

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ�ากัด

Accounting and Tax2



บริษัทมหาชน บริษัทจ�ากัด องค์กรมหาชน กองทุน และสถาบันต่างๆ รวมถึงนิติบุคคลไทย 

นิติบุคคลต่างชาติและนิติบุคคลร่วมทุนต่างชาติ ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเลือกใช้

บริการงานตรวจสอบบัญชีกับเรา ด้วยการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

และรับรองระบบควบคุมคุณภาพส�านักงาน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีสากล มีความเป็นอิสระและปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี

ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เรามีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบ

บัญชีในตลาดทุนที่พร้อมให้บริการ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับการฝึกฝนและ

อบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในโลกธุรกิจ

ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง บริการของเราประกอบด้วย 

บริการตรวจสอบงบการเงินต่างๆ การตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี การสอบทานงบการเงิน

ระหว่างกาล 

บริการตรวจสอบพิเศษ และการตรวจสอบอื่นๆ 

บริการให้ค�าปรึกษาทางด้านบัญชี

Dharmniti Auditing Co., Ltd. is one of Thailand’s most respected and trusted auditing companies as evidenced 

by the fact that it provides its auditing services to a broad range of clients including public companies, limited 

companies, public organizations, funds and institutions as well as Thai and foreign juristic persons including 

foreign joint venture juristic persons.

The Company performs its services at certified standards on quality control for Professional Auditing in 

accordance with the SEC Office’s requirements, it also meets international standards on auditing with respect 

to independent and ethical practice as set by the Federation of the Accounting Profession which is under the 

Royal Patronage of his Majesty the King. 

Dharmniti Auditing has a dedicated and highly trained team of CPAs and listed auditors who are ready and 

willing to provide professional services to meet their clients requirements in the challenging business world. 

The Company’s scope of services are as follows:

Auditing financial statements and interim financial statements;

Conducting special audits and other required audits; and

Providing accounting advice & management consulting.

กลุ่มธุรกิจ
สอบบัญชี

3Audit and Assurance
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 

แนะน�าบริการด้านต่างๆ
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บริการอบรมและสัมมนา
ด�าเนนิธุรกิจการจดัอบรมสมัมนามหีลักสูตรท่ีมเีน้ือหาทันสมยัและใช้งานได้จริงส�าหรับเจ้าของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการ ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี ฝายบุคคล พนักงานในองค์กร และผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีผู้

เข้าอบรมกับทางธรรมนิติกว่า 100,000 คนต่อปี 

ธรรมนิติเป็นผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมและสัมมนามากกว่า 30 ปี มีหลักสูตร มากกว่า 1,000 

หลักสูตร จึงมีหลักสูตรท่ีครอบคลุมและหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชีการเงิน กฎหมาย

ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สารสนเทศ 

หลักสูตรท่ีบรรยายเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการจัดอบรมพิเศษภายในองค์กร 

(In-house Training) ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงชั้นน�าระดับประเทศ ทั้งยังมีหลักสูตร 

E-Learning ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยทีมวิทยากรท่ีมากประสบการณ์ในสาย

วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยทีมงานท่ีได้รับการ

ยอมรบัจากผูอ้บรมว่าให้บรกิารได้อย่างดเีย่ียม ท�าให้ธรรมนติเิป็นสถาบนัทีใ่ห้ความรูท้างวิชาชพี

เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

Seminar and Training Service

Dharmniti Seminar & Training Co., Ltd. is one of Thailand’s most famous and respected professional training 

institutions. The Company conducts seminars and training on broad range of subjects that are practical and 

tailored to meet the challenges faced by modern business owners, entrepreneurs, accountants, auditors, HR 

staff and the general public. The Company’s seminars and training are well respected and popular, as evidenced 

by the fact that more than 100,000 people participate in its courses every year.

This Dharmniti Company is a pioneer in the seminars and training business with over 30 years of professional 

experience. It is able to offer its clients a wide range of professional courses on such topics are accounting, 

law, tax, labour law, business law, human resources, management, information systems and foreign languages. 

The Company is also able to provide in-house training for both government and corporate clients. In order 

to adapt to increasing technological changes, the Company has developed E-Learning courses which are 

designed to meet the needs of clients with a digital lifestyle. 

Dharmniti’s instructors are trained professionals with specific knowledge and direct experience who are respected 

and distinguished in the fields in which they conduct training. 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด 

Seminar and Training4
กลุ่มธุรกิจ

สถาบัน

พัฒนา

การบริหาร

ตารางอบรมสัมมนา
Seminar Schedule



บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
ผลิตและจ�าหน่ายหนังสือทางวิชาการทุกแขนงท่ีหลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เนื้อหาเข้มข้น สามารถน�า
ไปใช้และอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และธรรมนิติยังเป็นผู้ผลิตหนังสือประมวลรัษฎากรที่มี

ผู้นิยมใช้มากที่สุดและมียอดพิมพ์กว่า 20,000 เล่มต่อปี

วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารทางวิชาชพีทีม่ยีอดตอบรบักว่า 20,000 สมาชกิ ก้าวสูปี่ท่ี 37 
อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้การน�าเสนอความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากรท่ีเข้มข้น จากผู้เขียน

ระดับแนวหน้าในวงการวิชาชีพ

วารสาร HR Society Magazine วารสารที่มุ่งเน้นเนื้อหาการบริหารงานบุคคลทั้ง HRD HRM 
จากนักเขียนผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงานที่
กระทบโดยตรงต่อนักบรหิารงานบคุคล สวัสดกิารพนกังาน แรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายประกัน

สังคม พร้อมอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริหารงานบุคคลอย่างทันยุคทันสมัยไม่ตกเทรนด์

วารสาร CPD & Account วารสารทีอ่ปัเดตความเคลือ่นไหวในแวดวงผูท้�าบญัช ีจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนบทความจากนักเขียนท่ีถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านง่าย  
กระชับ ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร วิธีการปฏิบัติงาน และเคล็ดลับที่เป็น
ประโยชน์ในการท�างาน พร้อมกับหลกัสตูรการอบรมพัฒนาความรูต่้อเน่ืองทางวชิาชพีราคาพิเศษ
ส�าหรับนักบัญชี

Publishing Service
Dharmniti Press Co., Ltd. offers its customers a publishing service which is able to produce and publish various types of 
materials including academic text books and magazines. Examples of the key publications produced by the Company 
include: 

Thai Revenue Law: This publication is widely read with over 20,000 copies published per year.

Tax Magazine: This is a professional magazine with 20,000 members, which has been published for 36 years. This 
publication is renowned among Tax Professionals as it produces articles with useful information in the field of accounting 
and tax which are authored by experts. 

HR Society Magazine: This monthly magazine focuses on Human Resource (HR) management and development and 
uses experienced writers who are highly knowledgeable in HR matters including labour law. This publication is a valuable 
resource for HR departments and employees as it provides useful information on various topics including staff welfare, 
labour relations, social security law and HR news in Thailand.

CPD & Account Magazine:  This magazine provides useful and important updates for accountants from various sources 

including the Department of Business Development and the Federation of Accounting Professions. It contains interesting and 
beneficial articles and also offers readers special updates and discount on Dharmniti training courses which are designed 
to develop their knowledge and skills in accounting.

4Publishing
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กลุ่มธุรกิจ

สถาบัน

พัฒนา

การบริหาร

บริษัท ส�านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ากัด 
บริษัท ธรรมนิติเพรส จ�ากัด

ร้านหนังสือธรรมนิติ
Dharmniti Book Store
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บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานไอทีเป็นอีกหน่ึงปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมีการพัฒนา
ต่อเนื่องไปด้วยกันอย่างแยกไม่ได้ “ดีไอทีซี” จึงได้จัดเตรียมแนวทางต่างๆ ด้านไอทีเพ่ือรองรับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบวงจร อาทิ

บรกิารด้านเวบ็ไซต์   โดยทีมงานมอือาชพีทีพ่ร้อมให้บรกิารจดัท�าเวบ็ไซต์ตามความต้องการของ
ลกูค้า ตัง้แต่ให้ค�าแนะน�า ปรกึษา ศกึษาวิเคราะห์เว็บไซต์และธุรกิจ เพ่ือหาวิธีจดัการท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนการดูแลบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริการออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ เราได้พัฒนาบริการออนไลน์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงบริการและใช้งานได้ทุกท่ี อาทิ โปรแกรมบันทึกเวลาท�างาน โปรแกรมบริหารงานบุคคล 
และโปรแกรมบัญชี

บริการดูแลระบบไอที เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กของลูกค้าจะท�างาน
อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาและช่วยลดภาระงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ท่าน

บรกิารอ่ืนๆ  นอกจากนี ้เรายังรบัตดิตัง้และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไอทต่ีาง ๆ  เช่น วางระบบเนต็เวิร์ก 
โทรศพัท์ไอพี กล้องไอพี คลาวด์โซลชูนั เว็บโฮสต้ิง โปรแกรมสแกนและป้องกันไวรสั และ G Suite 
โดย Google Cloud

Infromation Technology Service
DiTC Co., Ltd. is Dharmniti Group’s Information Technology (IT) service provider. IT is often one of the most important 
factors in determining whether a business will be a commercial success and as such it must be continuously reviewed 
and developed. DiTC is the trusted IT partner for modern business as it is able to provide its clients with a broad 
range of customized IT solutions which can cater to their customer’s individual needs, including:

Web services: The Company has a dedicated and highly trained team of IT professionals who specialize in website 
and web application development from scratch, the team is well equipped to also provide strategic content 
management in order to help their Client’s achieve their IT goals.

Online Services: The Company has developed an online service using Cloud based technology that allows customers 
to access and use their services anytime and anywhere in the form of Software as a Service (SAAS) such as for staff 
time attendance recording, human resource management, accounting software etc.

IT Services: The Company’s technical team is ready and well equipped to ensure that its Client’s computer and 
network systems are working effectively and efficiently; the technical team is able to swiftly resolve any IT related 
problem and thereby reduce the IT workload for its clients.

Other services: DiTC also provides a range of other IT support including installing and distributing various IT products 
such as infrastructure systems, cloud solutions, web hosting, Antivirus software and Google G-suit etc.

บริษัท ดีไอทีซี จ�ากัด 
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สถาบัน

พัฒนา

การบริหาร



ธรรมนิติ ให้บริการงานตรวจสอบภายในมานานกว่า 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในนามบริษัท 

สอบบญัชธีรรมนติ ิจ�ากัด และแยกตวัออกมาเป็นบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ�ากัด ในเดอืน

มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 

50 แห่ง การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส�าคัญของฝายบริหารในการบริหารจัดการองค์กร

ให้บรรลวัุตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชือ่มัน่และเป็นทีป่รกึษาอย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ 

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองตามวิธีการมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

บริการด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานประเมินและให้ค�าปรึกษา

เก่ียวกับความเพียงพอและประสทิธิผลของระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเส่ียง การต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชั่น และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี งานประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

และงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) เป็นต้น 

บรกิารด้านพฒันาระบบบญัช ี ได้แก่ วางระบบหรอืปรบัปรงุและพัฒนาระบบบญัชแีละการเงนิ 

ระบบงบประมาณ เป็นท่ีปรึกษาด้านระบบต่างๆ ทางบัญชี การเงิน และการจัดท�างบการเงิน  

เป็นต้น

Dharmniti has been providing internal audit services for more than 18 years, starting in 1999 with Dharmniti 
Auditing Co., Ltd. In June 2016, Dharmniti Internal Audit Co., Ltd was established, this company has grown 
rapidly and now has more than 50 clients which are public companies listed on the Stock Exchange of Thailand 
(SET), it also has a number of other corporate clients preparing to be listed on the SET.

Internal audit is one of the most important tools available to management as it can help an organization identify 
and combat its weaknesses, thereby enabling it to achieve its commercial objectives.

Dharmniti provides assurance and counsel with objectivity and independence in order to add value and improve 
the operation of an organization continuously according to the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing.

Dharmniti Internal Audit Co., Ltd’s scope of business is as follows:

Internal Audit Services: Internal audit as well as assessment and advice on the adequacy and effectiveness 
of internal control systems, risk management, fraud and corruption as well as good corporate governance and 
quality assurance (QAR), the Company can also provide IT audit support.

Accounting System Development Services: These services include advice on the development and/or 
improvement of accounting and financial systems, budgeting systems as well as consultancy on accounting, 
and financial reporting systems.

กลุ่มธุรกิจ

ตรวจสอบ

ภายใน 

5Internal Audit
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด
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บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร และสถาบันต่างๆ 

1. บริการให้ค�าปรึกษาและด�าเนินการในกระบวนการ

พิจารณาทางศาลในคดีต่างๆ 

2. บริการให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี เช่น 

การวางแผนภาษีส�าหรับบุคคลธรรมดา การจัดท�า

พินัยกรรม การขออนุญาตในการท�างานให้แก่คน

ต่างด้าว การแปลและรับรองค�าแปลเอกสารภาษา

อังกฤษ 

3. บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

4. บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคล 

5. ผลิตและจัดจ�าหน่ายหนังสือวิชาการและการ

บริหารจัดการทั่วไป

6. รบัสมคัรสมาชกิวารสารเอกสารภาษอีากรรายเดอืน

ด้านบัญชีและบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. บริการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 

2. บริการวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์และเอ็มเอไอ 

3. บริการให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายและภาษี

4. บริการจัดท�าสมุดบัญชีและงบการเงิน 

5. บริการจัดท�าเงินเดือน

6. บริการให้ค�าปรึกษาด้านบัญชี พัฒนาระบบบัญชี และวางระบบบัญชี 

7. บริการตรวจงบการเงินและตรวจสอบพิเศษ 

8. บริการด้านงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

9. บริการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 

10. ผลิตและจัดจ�าหน่ายหนังสือวิชาการและการบริหารจัดการทั่วไป

11. รับสมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรรายเดือนด้านบัญชีและ

บริหารทรัพยากรมนุษย์

12. บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันส�าหรับลงประกาศตามกฏหมาย

13. บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

14. บริการดูแลระบบไอที และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

15. บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที 

1. Registering a new juristic person such as a company limited.

2. Support for listing on the SET or the MAI.

3. Providing legal and tax consultation support.

4. Services relating to accounting and tax submission.

5. Payroll services.

6. Consultancy on accounting system planning and development.

7. Auditing of financial statements and special audits.

8. Internal audit and risk management support.

9. Training services.

10. Publishing and distribution of academic text books.

11. Monthly journal subscription (accounting, tax and HR).

12. Public announcement service in daily newspaper for the corporate 

updates required to be published by law.

13. Website and online media planning, designing and maintenance.

14. IT Maintenance and problem solving support.

15. Design, installation and repair of network and server systems.

1. Litigation support (both civil & criminal cases).

2. General legal and tax consultation support such as 

Personal Income Tax planning, will drafting, work permit/

visa applications, English-Thai translations and document 

notarization.

3. Enrolling for accountant registration.

4. Training for personal and professional development.

5. Publishing and distribution of academic text books.

6. Monthly magazine subscription (accounting, tax and HR).

บริการที่คัดสรรเพื่อคุณ
Services for You
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บริการที่คัดสรรเพื่อลูกค้าเช่นคุณ 
Selected Services for You

 Corporate / Organization and InstitutionIndividual



ส�านักกรรมการจัดการ
Office of the President

ฝายเลขานุการ 
Secretary Department 

ฝายบัญชีและการเงิน 
Accounting & Financial Department 

ฝายอ�านวยการกลาง 
General Affairs Department

ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
Business Development & Corporate 
Marketing Department 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 Internal Audit

กลุ่มกฎหมายและคดี 
Legal & Tax 

กลุ่มการบัญชี
 Accounting 

กลุ่มสอบบัญชี 
Auditing

กลุ่มส�านักพัฒนาการบริหาร
Training/Publishing/IT 

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล 
กรรมการจัดการคนที่ 1 

Mr. Dulyatat Puechmongkol
President of Dharmniti

คณะกรรมการจัดการ 
Board of Management 

นายไพศาล พืชมงคล 
Mr. Paisal Puechmongkol 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ 
Advisors to Board of Management

นายพิชัย พืชมงคล
Mr. Phichai Phuechmongkol 

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 
Mr. Wisoot Karnchanapunyapong 

สภากรรมการ
Board of Directors

โครงสร้างองค์กร
Organization Chart
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โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

นายพีระเดช พงษ์เสถียรคักดิ์
กรรมการจัดการคนที่ 2

Mr. Peradate Pongsathiansak 
Executive Director 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ 
กรรมการจัดการคนที่ 3 

Ms. Panadda Kanjanadit 
Executive Director

นางสาวกิตติยา อาภากุลอนุ
กรรมการจัดการคนที่ 5 
Ms. Kittiya Apakulanu

Executive Director

นายกัมพล ทรัพย์ปรุง
กรรมการจัดการคนที่ 4
Mr. Kamphol Supprung

Executive Director 



ส�านักงานใหญ่

• บริษัท ธรรมนิติ จ�ากัด (มหาชน) 

• บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ�ากัด 

• บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 

• บริษัท ส�านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ากัด

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด

• บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ�ากัด 

• บริษัท ดีไอทีซี จ�ากัด 

• บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

ที่อยู่ : 178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) 

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

10800 

โทรศัพท์ : 0 2596 0500, 0 2587 8080 

โทรสาร : 0 2596 0539 

อีเมล : group@dharmniti.co.th 

เว็บไซต์ : www.dharmniti.co.th 

Facebook : @DharmnitiGroup

Line : @dharmniti

ส�านักงานกฎหมาย 

• บริษัท ส�านักกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด 

• บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ที่อยู่ : 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ : 0 2680 9777  โทรสาร : 0 2680 9711 

อีเมล : info@dlo.co.th เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

Head Office 

• Dharmniti Public Company Limited 

• Dharmniti Accounting and Tax Co.,Ltd. 

• Dharmniti Auditing Co.,Ltd. 

• Dharmniti Office of Management Development Co.,Ltd. 

• Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd. 

• Dharmniti Press Co.,Ltd. 

• DiTC Co.,Ltd. 

• Dharmniti Internal Audit Co.,Ltd. 

Address : 178 Dharmniti Building, Soi Permsap  

(Prachachuen 20) Prachachuen Road, Bangsue,  

Bangkok 10800 

Tel : +(66) 2596 0500, +(66) 2587 8080 

Fax : +(66) 2596 0539 

E-mail : group@dharmniti.co.th 

Website : www.dharmniti.co.th

Facebook : @DharmnitiGroup

Line : @dharmniti

Dharmniti Law Office 

• Dharmniti Law Office Co.,Ltd. 

• Dharmniti International Co.,Ltd. 

Address : 2/2 Bhakdi Building 2nd Floor, Witthayu Road, 

Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel :  +(66) 2680 9777  Fax : +(66) 2680 9711 

Email : info@dlo.co.th Website : www.dlo.co.th

ติดต่อธรรมนิติ
Contact Dharmniti

18



อุดมการณ์ของธรรมนิติ

1. เป็นสถาบันทางวิชาชีพของคนไทยที่ใหญ่และมั่นคงที่สุด

2. เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่เป็นแหล่งรวมของคนดีที่มีฝีมือ 

3. เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่สร้างภาพพจน์ที่ดีงามแก่วิชาชีพ

4. เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่ให้บริการที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า 

5. เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานและผู้ถือหุ้นมากที่สุด




