การจดทะเบียนลดทุนบริษัทจํากัด
การจดทะเบียน
ลดทุนบริษัทจํากัด
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

จดทะเบียน
มติพิเศษให้ลดทุน

จดทะเบียนลดทุน/แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

ขั้นตอนการจดทะเบียนลดทุนบริษัท มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 5 (ทุน)
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ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งที่อย่างน้อย 1 คราว
และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุน้

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือ
ตามที่กําหนดใน
ข้อบังคับ
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วิธีการลดทุน
บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ํากว่าหุ้นละ 5 บาท
หรือลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือ
ต่ํากว่าจํานวนหนึ่งในสี ของทุนทั้งหมดไม่ได้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ด้วย โดยให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การนัดประชุม
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
ให้ส อดคล้อ งกับ ทุน ที ่ล ด โดยส่ง คํ า บอกกล่า วนัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ทางไปรษณีย ์ต อบรับ และลงโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุวาระการประชุม
เรื่องลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน
การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และ
การประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ในการลงมติพิเศษให้ลดทุนและให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ต้องลงมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในสี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2.2 การลดทุนจะลดโดยการลดมูลค่าหุ้นหรือจํานวนหุ้นก็ได้
2.3 จํานวนทุนที่ลดจะลดลงไปให้เหลือต่ํากว่าหนึ่งในสี ของทุนไม่ได้
3. การบอกกล่าวเจ้าหนี้
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 แล้ว บริษัทต้อง
ประกาศโฆษณาการลดทุนในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้งและต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้
ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว
4. การยื่นขอจดทะเบียน
4.1 กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทต้องยื่นคําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติพิเศษให้ลดทุน
4.2 เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์ หรือวันบอกกล่าวเจ้าหนี้ ซึ่งเป็น
วันที่ดําเนินการหลังสุดและไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการลดทุน หรือกรณีเจ้าหนี้คัดค้านให้ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือ
วางประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนพอใจไม่คัดค้านแล้ว ให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทยื่นคําขอจดทะเบียนลดทุน
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
ข้อมูลที่ต้องใช้
ได้แก่ ทุน จํานวนหุ้นหรือมูลค่าหุ้นที่ลด
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
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3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มี
กฎหมายพิเศษควบคุม)
5. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
6. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอํานาจให้
บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยท่าหนังสือมอบอํานาจและผนึกหรือชําระค่าอากรแสตมป์ 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
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสําเนาเอกสารคํารับรองจดทะเบียน

รายการละ
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 รัชดาภิเษก 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

ดูตัวอย่างการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
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ขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนลดทุน
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ5 (ทุน)
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

ที่ประชุมมีมติพิเศษให้ลดทุน

จดทะเบียนมติพิเศษลดทุน

- ประกาศ นสพ. 1 ครั้ง
- ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้

พ้นกําหนด 30 วัน เจ้าหนี้ไม่คัดค้าน/ในกรณีที่เจ้าหนี้คัดค้านได้ใช้หนีห้ รือได้
ประกันหนี้แล้ว

จัดทําคําขอจดทะเบียน/
ยื่นขอจดทะเบียนลดทุน และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
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การจดทะเบียนลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. กระท่าโดยอาศัยมติพิเศษของ ผู้ถือหุ้น
ในครั้งจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนในขั้นตอนที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ 1 แล้ว ได้ลงพิมพ์โฆษณาเรื่องการลดทุนบริษัท และได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่อง
การลดทุ นบริ ษัท พ้ นกํ าหนด 30 วั น เจ้ าหนี้ไม่คั ดค้าน ให้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 5 ต่อไปได้
ข้อมูลที่ต้องใช้
ได้แก่ทุน จํานวนหุ้น หรือมูลค่าที่ลด
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หลักฐานการอนุญาตให้ลดทุน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส่านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือส่านักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย แล้วแต่กรณี
(ใช้ เ ฉพาะบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์
หรือประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย)
5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชําระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
6. คําสั่งศาลให้ล้มละลาย (ใช้เฉพาะกรณีฟื้นฟูกิจการ)
7. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจําตัว*
8. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยท่าหนังสือมอบอํานาจและผนึกหรือชําระค่าอากรแสตมป์ 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
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
(ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น)
2. หนังสือรับรอง
รายการละ
3. รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หน้าละ

500
40
50

บาท
บาท
บาท

7
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 นย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 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 จํา กัด ที่มีสํา นัก งานแห่ง ใหญ่ ตั้ง อยู่ใ นเขตกรุง เทพมหานคร ให้ยื่น ขอจดทะเบียน
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ํา)
(2) บริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต์
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกคําขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
ตัวอย่างการกรอกคําขอ
ดูตัวอย่างการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน
ดูตัวอย่างการกรอกคําขอจดทะเบียนลดทุนและ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5

