ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) /
ข้อ 2 (จังหวัดที่ตั้งสานักงานใหญ่) / ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์)

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว
และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือ
ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน
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ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) / ข้อ 2 (จังหวัดที่ตั้งสานักงานใหญ่) /
ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระ
การประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน
การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่ง คาบอกกล่าว
ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ วัน ที่ ล งพิ ม พ์ โฆษณาในหนั งสื อ พิ ม พ์ ซึ่ งเป็ น วั น ที่ ด าเนิ น การหลั งสุ ด เป็ น วั น แรก
แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
2. ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ ต่ากว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. กรณีแก้ไขชื่อบริษัท จะต้องจองชื่อนิติบุคคลใหม่ด้วย *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
4. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นตราส าคั ญ ไว้ โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ไว้ในตรา เมื่ อบริษั ท แก้ไขหนั งสื อ
บริคณห์ ส นธิข้อ 1 (ชื่อบริษั ท) บริษัท ต้องจดทะเบียนแก้ไขตราสาคัญ ให้ ส อดคล้องกับชื่อใหม่ด้วย ให้ ระบุ
รายการแก้ไขตราสาคัญไว้ในคาขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท
5. กรณีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 ย้ายจังหวัดที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ บริษัทจะต้องจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ด้วย
6. จัด ทาคาขอจดทะเบี ยน โดยให้ กรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ ขอจดทะเบียนแล้ ว
ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1. ชื่อบริษัทที่ได้เปลี่ยนใหม่
2. ดวงตราสาคัญที่ได้แก้ไข
3. ที่ตั้งแห่งใหม่ของสานักงานแห่งใหญ่
4. วัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แก้ไข
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และหรือ ข้อ 2 (จังหวัด
ที่ตั้งสานักงานใหญ่), ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์), ดวงตรา และที่ตั้งสานักงานใหญ่
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
5. แบบ ว. (แบบวัตถุประสงค์)
6. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชาระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
7. แบบ สสช.1 (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และ ข้อ 6.)
8. หลั กฐานการให้ ค วามเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง (ใช้ เฉพาะในการประกอบธุรกิ จที่ มี
กฎหมายพิเศษควบคุม)
9. แผนที่แสดงที่ตั้งส านั กงานแห่ งใหญ่ และสถานที่ ส าคัญ บริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป (กรณี แก้ไข
เพิ่มเติมสานักงานใหญ่)
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10. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
11. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
12. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้น สาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบี ยน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือ่ บริษัท) /
ข้อ 2 (จังหวัดที่ตั้งสานักงานใหญ่) / ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์)
2. หนังสือรับรอง
รายการละ
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
4. รับรองสาเนาเอกสารคารับรองจดทะเบียน
หน้าละ

500
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง
6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สานักงานแห่ งใหญ่ ที่จดทะเบี ยนตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
3. ยื่น จดทะเบี ย นทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

