ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนเพิม่ ทุนบริษทั จากัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้เพิ่มทุน/เพิ่มทุน/
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งทีอ่ ย่างน้อย 1 คราว
และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผูถ้ อื หุน้

จัดประชุมผู้ถอื หุ้น
โดยทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ตากว่
่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุน้ ที่ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ

2
การจดทะเบียนมติพเิ ศษให้เพิม่ ทุน, เพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.(ทุน)
หลักเกณฑ์การเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัท จะกระทาได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจาก
รายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยู่ในรายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ดังนั้น หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุน
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้อง
กับทุนทีเ่ พิ่ม การประชุม
1.1 ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้ นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องการเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) รวมทั้งให้ระบุทุนที่เพิ่ม
และหนังสือบริคณห์ส นธิที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่ง คาบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นวันที่ดาเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุม จะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุ ด
แห่งกาหนดระยะเวลานั้น
1.2 ในการลงมติเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ตากว่
่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การเพิ่มทุนต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิม
3. หุ้นที่ออกใหม่ ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถือหุ้นอยู่
คาเสนอ ต้องทาเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ให้ระบุจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้ และกาหนด
วันที่จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว
4. เมื่อพ้นกาหนดไปแล้วไม่มีการตอบรับจากผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้นที่เพิ่มทุน ให้ขาย
หุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้
5. หุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้
6. หุ้นที่ออกใหม่ถ้าชาระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุ
รายละเอียดของสิ่งที่นามาชาระค่าหุ้นให้ชัดเจน
วิธกี ารจดทะเบียนเพิม่ ทุน แบ่งเป็นดังนี้
1. กรณียังไม่ได้ขายหุ้นออกใหม่ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่
ประชุมมีมติพิเศษ
2. กรณีที่ขายหุ้นออกใหม่เป็นคราว ๆ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจาก
วันที่ประชุมมีมติพิเศษ และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจานวนหุ้ นที่ขายได้ พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่ม
ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่มเป็นคราวๆ ไป นั้น จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมคราวเดียวกับการประชุมมติพิเศษเพิ่มทุนก็ได้

3
3. กรณีขายหุ้นออกใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) พร้อมกัน ทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติพิเศษให้เพิ่มทุน
ในกรณีที่ต้องการออกหุ้นใหม่ในมูลค่าที่ต่างจากมูลค่าเดิม จะต้องจัดประชุมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) โดยให้แก้ไขมูลค่าหุ้น (แปลงมูลค่าหุ้น) ก่อน แล้วจึงมีมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได้ การยื่นขอจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) ในกรณีที่ต้องการแปลงมูลค่าหุ้นพร้อมกับการขอจดทะเบียนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุนนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดทาคาขอจดทะเบียน 2 คาขอ คือ
3.1 คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) และ
3.2 คาขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน เพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ให้ยื่น
จดทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 คาขอ
ข้อมูลทีต่ ้องใช้
1. ทุน จานวนหุ้น ที่เพิ่ม
2. รายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่แก้ไขแล้ว
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้เพิม่ ทุน, เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 5. (ทุน)
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชาระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
5. หลักฐานการอนุญาตให้เพิ่มทุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจเงินทุน
หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย)
6. สาเนาหลักฐานการรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. คาสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
8. หนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกาหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็นสถานใด
เพียงใด (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์โดยไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ หรือ
จดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้กาหนดชนิดของหุ้นไว้)
9. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
10. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
11. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
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กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทาคาขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download
จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจากัด
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
หน้าละ

500
40
50

บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง ใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์

