ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์
ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง บริษัทจะต้องดําเนินการ
แก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งที่อย่างน้อย 1 คราว
และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่
กําหนดในข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน
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ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) มีดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคําบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุ
วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่ต้องการ
จะแก้ไขให้ครบถ้วน
การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าว
ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ วั น ที่ ล งพิ ม พ์ โ ฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ดํ า เนิ น การหลั ง สุ ด เป็ น วั น แรก
แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น
2. ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. จั ด ทํ า คํ า ขอจดทะเบี ย น โดยให้ ก รรมการตามอํ า นาจที่ จ ดทะเบี ย นไว้ เ ป็ น ผู้ ข อจดทะเบี ย น
แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
วัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แก้ไข
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. แบบวั ต ถุ ที่ ป ระสงค์ (แบบ ว.) จะต้ อ งระบุ วั ต ถุ ที่ ป ระสงค์ ทั้ ง หมดที่ มี ม ติ พิ เ ศษให้ แ ก้ ไ ขแล้ ว
*ดูหลักเกณฑ์การกําหนดวัตถุที่ประสงค์*
5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชําระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
6. แบบ สสช. 1 (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และข้อ 6.)
7. หลั ก ฐานการให้ ค วามเห็น ชอบจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อง (ใช้ เ ฉพาะในการประกอบธุ ร กิจ ที่ มี
กฎหมายพิเศษควบคุม)
8. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
9. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
10. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกหรือชําระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กรณี ก ารยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นแบบใช้ เ อกสารจั ด ทํ า คํ า ขอ แบบพิ ม พ์ จ ดทะเบี ย นสามารถ
Download จาก www.dbd.go.th

3
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
2. หนังสือรับรอง
รายการละ
3. รับรองสําเนาเอกสาร
หน้าละ

500 บาท
40 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิ น รัชดาภิ เษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัท จํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา)
(2) บริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต์
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

