การจดทะเบียนลดทุนบริษทั จํากัด
การจดทะเบียน
ลดทุนบริษัทจํากัด
ขัน้ ตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 2

จดทะเบียน
มติพเิ ศษใหลดทุน

จดทะเบียนลดทุน/แกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5.

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนลดทุนบริษทั มี 2 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพเิ ศษใหลดทุน
ขัน้ ตอนที่ 2 จดทะเบียนลดทุนและแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 5 (ทุน)
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ขัน้ ตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพเิ ศษใหลดทุน
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน

โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทอ งทีอ่ ยางนอย 1 คราว
และสงทางไปรษณียต อบรับหรือสงมอบถึงตัวผูถ อื หุน

จัดประชุมผูถือหุน
โดยทีป่ ระชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก
ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน
ทีป่ ระชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

กอนวันประชุมไมนอย
กวา 14 วัน หรือ
ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ
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วิธีการลดทุน
บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลง แตตองคงเหลือไมต่ํากวาหุนละ 5
บาท หรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได โดยอาศัยมติพิเศษของที ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให
เหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี ของทุนทั้งหมดไมได
การแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) ดวย โดยใหดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.การนัดประชุม
จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติพิเศษใหลดทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน)
ใหสอดคลองกับทุนที ลด โดยสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนทางไปรษณียตอบรับ และลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองที อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน โดยตองระบุวาระการประชุม
เรื่องลดทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ที ตองการจะแกไขใหครบถวน
การนับระยะเวลาบอกกลาวนัดประชุม ใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที สงคําบอกกลาวทางไปรษณีย
ตอบรับหรือวันที ลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพซึ่งเปนวันที ดาเนินการหลังสุดเปนวันแรกแหงระยะเวลา และ
การประชุมจะมีขึ้นไดในวันถัดจากวันสิ้นสุดแหงกําหนดระยะเวลานั้น
2. การประชุมผูถือหุน
2.1 ในการลงมติพิเศษใหลดทุนและใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ตองลงมติดวยคะแนน
เสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2.2 การลดทุนจะลดโดยการลดมูลคาหุนหรือจํานวนหุนก็ได
2.3 จํานวนทุนที ลดจะลดลงไปใหเหลือต่ํากวาหนึ่งในสี ของทุนไมได
3. การบอกกลาวเจาหนี้
เมื่อที่ ประชุมผูถือหุนมีมติพิเศษใหลดทุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 แลว บริษัท
ตองประกาศโฆษณาการลดทุนในหนังสือพิมพแหงทองที อยางนอย 1 ครั้งและตองมีหนังสือบอกกลาวไปยัง
เจาหนี้ของบริษัท เพื่อใหเจาหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดคานภายใน 30 วัน นับแตวันที บอกกลาว
4. การยื่นขอจดทะเบียน
4.1 กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทตองยื่นคําขอจดทะเบียนมติพิเศษใหลดทุนภายใน 14 วัน นับจาก
วันที มีมติพิเศษใหลดทุน
4.2 เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศหนังสือพิมพ หรือวันบอกกลาวเจาหนี้ซึ่งเปนวันที
ดําเนินการหลังสุด และไมมีเจาหนี้คัดคานการลดทุน หรือกรณีเจาหนี้คัดคานใหชําระหนี้แกเจาหนี้ หรือวาง
ประกันหนี้ใหแกเจาหนี้จนพอใจไมคัดคานแลว ใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยื่นคําขอจดทะเบียนลดทุน
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 5 (ทุน)
ขอมูลที่ตองใช
ไดแก ทุน จํานวนหุนหรือมูลคาหุนที่ลด
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เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนมติพิเศษใหลดทุน
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หลักฐานการใหความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มี
กฎหมายพิเศษควบคุม)
5.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
6.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
7.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนมติพิเศษใหลดทุน
2.หนังสือรับรอง
3.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน

ฉบับละ
หนาละ

400 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพเิ ศษใหลดทุน
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ขัน้ ตอนที่ 2 การจดทะเบียนลดทุน
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ5 (ทุน)
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

ที่ประชุมมีมติพิเศษใหลดทุน

จดทะเบียนมติพเิ ศษลดทุน

- ประกาศ นสพ. 1 ครั้ง
- สงหนังสือบอกกลาวเจาหนี้

พนกําหนด 30 วัน เจาหนี้ไมคัดคาน/ในกรณีทเ่ี จาหนีค้ ดั คานไดใชหนีห้ รือได
ประกันหนีแ้ ลว

จัดทําคําขอจดทะเบียน/
ยืน่ ขอจดทะเบียนลดทุน และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
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การจดทะเบียนลดทุน, แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. กระทาโดยอาศัยมติพิเศษของ ผูถือ
หุนในครั้งจดทะเบียนมติพิเศษใหลดทุนในขั้นตอนที 1ที ไดจดทะเบียนไวกอนหนานี้แลว หลังจาก จด
ทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แลว ไดลงพิมพโฆษณาเรื่องการลดทุนบริษัท และไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังเจาหนี้ให
ทราบเรื่องการลดทุนบริษัทพนกําหนด 30 วัน เจาหนี้ไมคัดคาน ใหดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 5 ตอไปได
ขอมูลที่ตองใช
ไดแกทุน จํานวนหุน หรือมูลคาที่ลด
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนลดทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หลักฐานการอนุญาตใหลดทุน จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแหงประเทศไทย
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือสานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย แลวแต
กรณี (ใชเฉพาะบริษัทที ประกอบธุรกิจเงินทุน หรือหลักทรัพย หรือเครดิตฟองซิเอร หรือธนาคารพาณิชย หรือ
ประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย)
5. หนังสือบริคณหสนธิ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) จํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป 50 บาท
6. คําสั่งศาลใหลมละลาย (ใชเฉพาะกรณีฟนฟูกิจการ)
7. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
8. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและปดอากรแสตมปดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
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คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนลดทุน
2. แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน/หุน/มูลคาหุน)
3. หนังสือรับรอง
ฉบับละ
4. รับรองสาเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ

400 บาท
400 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัทมี
สํานักงานแหงใหญตั้งอยู
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