การจดทะเบียนมิติพิเศษเพิ่มทุน, เพิ่มทุน
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน)
ขั้นตอน
การจดทะเบียนมิติพิเศษเพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน)

01
กอนวันประชุมไมนอยกวา
14 วัน หรือตามที่กำหนด
ในขอบังคับของบริษัท

02
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

03
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การจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) หลักเกณฑการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัท จะกระทำไดโดยการออกหุนใหมโดยมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนเนื่องจาก
รายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยูในรายการหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ดังนั้น หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงทุน
จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ดวย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จัดประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติพิเศษใหเพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน)
ใหสอดคลองกับทุนที่เพิ่ม การประชุม
1.1 สงคำบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนโดยทางไปรษณียตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
แหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน หรือตามที่กำหนดไวในขอบังคับของบริษัท
และใหระบุวาระการประชุมเรื่องมติพิเศษใหเพิ่มทุน เพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) รวมทั้งให
ระบุทุนที่เพิ่ม และหนังสือบริคณหสนธิที่ตองการจะแกไขใหครบถวน การนับระยะเวลาบอกกลาวนัดประชุม
ใหญผูถือหุน ใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่สงคำบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับหรือวันที่ลงพิมพโฆษณาใน
หนังสือพิมพซึ่งเปนวันที่ดำเนินการหลังสุดเปนวันแรกแหงระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นไดในวันถัดจาก
วันสิ้นสุดแหงกำหนดระยะเวลานั้น
1.2 ในการลงมติเพื่อใหมีมติพิเศษเพิ่มทุน เพิ่มทุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) ตองลงมติ
ดวยคะแนนเสียงขางมากไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2. การเพิ่มทุนตองออกหุนใหมในมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวเดิม
3. หุนที่ออกใหม ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลายตามสัดสวนจำนวนหุนที่ผูถือหุนนั้นๆ ถือหุนอยู
คำเสนอตองทำเปนหนังสือแจงไปยังผูถือหุนทุกคน ใหระบุจำนวนหุนที่ผูถือหุนมีสิทธิจะซื้อได และกำหนดวันที่
จะตองแจง หากพนวันดังกลาวแลวยังไมตอบรับการจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะถือวาผูถือหุนไมซื้อหุนเพิ่มทุน
ดังกลาว
4. เมื่อพนกำหนดไปแลวไมมีการตอบรับจากผูถือหุน หรือผูถือหุนปฏิเสธไมซื้อหุนที่เพิ่มทุน ใหขายหุน
นั้นแกผูถือหุนคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไวเองก็ได
5. หุนที่ออกใหมจะขายใหแกบุคคลภายนอกไมได
6. หุนที่ออกใหมถาชำระดวยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินตองมีมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน โดยตองระบุ
รายละเอียดของสิ่งที่นำมาชำระคาหุนใหชัดเจน
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วิธีการจดทะเบียนเพิ่มทุน แบงเปนดังนี้
1. กรณียังไมไดขายหุนออกใหม ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่
ประชุมมีมติพิเศษ
2. กรณีที่ขายหุนออกใหมเปนคราว ๆ ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน ภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่ประชุมมีมติพิเศษ และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจำนวนหุนที่ขายได พรอมทั้งจดทะเบียนแกไขหนังสื อ
บริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) ใหสอดคลองกับทุนที่เพิ่ม
ในการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) ใหสอดคลองกับทุนที่เพิ่มเปนคราวๆ ไปนั้น จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนซึ่งเปนการประชุมคราวเดียวกับการประชุมมติพิเศษเพิ่มทุนก็ได
3. กรณีขายหุนออกใหมทั้งหมดในคราวเดียวกัน ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) พรอมกัน ทั้งนี้จะตองจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุนภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติพิเศษใหเพิ่มทุน
ในกรณีที่ตองการออกหุนใหมในมูลคาที่ตางจากมูลคาเดิม จะตองจัดประชุมแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 5. (มูลคาหุน) โดยใหแกไขมูลคาหุน (แปลงมูลคาหุน) กอน แลวจึงมีมติเพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 5. (ทุน) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได การยื่นขอจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (มูลคาหุน) ในกรณีที่ตองการแปลงมูลคาหุนพรอมกับการขอจดทะเบียนมติพิเศษ
ใหเพิ่มทุนนั้น ใหผูขอจดทะเบียนจัดทำคำขอจดทะเบียน 2 คำขอ คือ
(1) คำขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (แปลงมูลคาหุน) และ
(2) คำขอจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน เพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) ใหยื่น
จดทะเบียนพรอมกันทั้ง 2 คำขอ
ขอมูลที่ตองใช
1. ทุน จำนวนหุน ที่เพิ่ม
2. รายการหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ที่แกไขแลว
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน เพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณห สนธิ
ขอ 5. (ทุน)
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
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4. หนังสือบริคณหสนธิ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ชำระคาอากรแสตมป 50 บาท
5. สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุนเพิ่มทุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
6. คำสั่งศาล (ใชเฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
7. หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกำหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แหงหุนนั้น ๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุนใหมเปนหุนบุริมสิทธิ์โดยไมไดจดทะเบียนขอบังคับ หรือ
จดทะเบียนขอบังคับแตไมไดกำหนดชนิดของหุนไว)
8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
9. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
10. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
11. กรณีมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ซึ่งทำใหทุนจดทะเบียนเกินกวา
5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติมตาม คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่
24 มีนาคม 2558
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรั บรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
คาธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัด
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการละ
หนาละ

500
40
50

บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิ ชย
จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแหงใหญของบริษัทตั้งอยู ดังนี้
1. บริษัทจำกั ดที่ มีส ำนักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบี ย นที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก
สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค) และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา))
เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นขอจดทะเบียนที่สำนั กงาน
พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดที่บริษัทจำกัดนั้นมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู

www.dbd.go.th สายดวน 1570

นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
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