ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจํากัด

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุน/เพิ่มทุน/
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน)
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน

กอนวันประชุมไมนอย
กวา 14 วัน หรือตามที่
กําหนดในขอบังคับ

โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทอ งทีอ่ ยางนอย 1 คราว
และสงทางไปรษณียต อบรับหรือสงมอบถึงตัวผูถ อื หุน

จัดประชุมผูถือหุน
โดยทีป่ ระชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก
ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2
การจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน, เพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5.(ทุน)
หลักเกณฑการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนของบริษัท จะกระทําไดโดยการออกหุนใหมโดยมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนเนื่องจาก
รายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยูในรายการหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ดังนั้น หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงทุน
จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ดวย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จัดประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) ให
สอดคลองกับทุนที่เพิ่ม การประชุม
1.1 สงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนโดยทางไปรษณียตอบรับ และลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท และใหระบุวาระการประชุมเรื่องการเพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) รวมทัง้ ใหระบุ
ทุนที่เพิ่มและหนังสือบริคณหสนธิที่ตองการจะแกไขใหครบถวน การนับระยะเวลาบอกกลาวนัดประชุมใหญผู
ถือหุน ใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่สงคําบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับหรือวันที่ลงพิมพโฆษณาใน
หนังสือพิมพซึ่งเปนวันที่ดําเนินการหลังสุดเปนวันแรกแหงระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นไดในวันถัดจาก
วันสิ้นสุดแหงกําหนดระยะเวลานั้น
1.2 ในการลงมติเพิ่มทุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) ตองลงมติดวยคะแนน
เสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การเพิ่มทุนตองออกหุนใหมในมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวเดิม
3. หุนที่ออกใหม ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลายตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นๆ ถือหุนอยู
คําเสนอ ตองทําเปนหนังสือแจงไปยังผูถือหุนทุกคน ใหระบุจํานวนหุนที่ผูถือหุนมีสิทธิจะซื้อได และกําหนด
วันที่จะตองแจง หากพนวันดังกลาวแลวยังไมตอบรับการจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะถือวาผูถือหุนไมซื้อหุนเพิ่มทุน
ดังกลาว
4. เมื่อพนกําหนดไปแลวไมมีการตอบรับจากผูถือหุน หรือผูถือหุนปฏิเสธไมซื้อหุนที่เพิ่มทุน ใหขายหุน
นั้นแกผูถือหุนคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไวเองก็ได
5. หุนที่ออกใหมจะขายใหแกบุคคลภายนอกไมได
6. หุนที่ออกใหมถาชําระดวยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินตองมีมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน โดยตองระบุ
รายละเอียดของสิ่งที่นํามาชําระคาหุนใหชัดเจน
วิธีการจดทะเบียนเพิ่มทุน แบงเปนดังนี้
1. กรณียังไมไดขายหุนออกใหม ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่
ประชุมมีมติพิเศษ
2. กรณีที่ขายหุนออกใหมเปนคราว ๆ ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจาก
วันที่ประชุมมีมติพิเศษ และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจํานวนหุนที่ขายได พรอมทั้งจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) ใหสอดคลองกับทุนที่เพิ่ม
ในการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) ใหสอดคลองกับทุนที่เพิ่มเปนคราวๆ ไป นั้น จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนซึ่งเปนการประชุมคราวเดียวกับการประชุมมติพิเศษเพิ่มทุนก็ได
3. กรณีขายหุนออกใหมทั้งหมดในคราวเดียวกัน ใหยื่นจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่ม
ทุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน) พรอมกัน ทั้งนี้จะตองจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุนภายใน 14
วัน นับจากวันที่มีมติพิเศษใหเพิ่มทุน
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ในกรณีที่ตองการออกหุนใหมในมูลคาที่ตางจากมูลคาเดิม จะตองจัดประชุมแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 5. (มูลคาหุน) โดยใหแกไขมูลคาหุน (แปลงมูลคาหุน) กอน แลวจึงมีมติเพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 5. (ทุน) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได การยื่นขอจด
ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (มูลคาหุน) ในกรณีที่ตองการแปลงมูลคาหุนพรอมกับการขอจด
ทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุนนั้น ใหผูขอจดทะเบียนจัดทําคําขอจดทะเบียน 2 คําขอ คือ
3.1 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน) และ
3.2 คําขอจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน เพิ่มทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. (ทุน) ให
ยื่นจดทะเบียนพรอมกันทั้ง 2 คําขอ
ขอมูลที่ตองใช
1.ทุน จํานวนหุน ที่เพิ่ม
2.รายการหนังสือบริคณหสนธิขอ 5. ที่แกไขแลว
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน , เพิ่มทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 5. (ทุน)
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หนังสือบริคณหสนธิแกไขเพิ่มเติมจํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป 50 บาท
5.หลักฐานการอนุญาตใหเพิ่มทุน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจเงินทุน
หรือหลักทรัพย หรือเครดิตฟองซิเอร หรือธนาคารพาณิชย หรือประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย)
6.สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนเพิ่มทุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
7.คําสั่งศาล (ใชเฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
8. หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แหงหุนนั้น ๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุนใหมเปนหุนบุริมสิทธิ์โดยไมไดจดทะเบียนขอบังคับ หรือจด
ทะเบียนขอบังคับแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว)
9.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
10.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
11.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
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คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน
2.เพิ่มทุนคิดตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไมใหเกิน 250
3.แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5.
4.หนังสือรับรอง
ฉบับละ
5.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ

400 บาท
500 บาท
,000 บาท
400 บาท
200 บาท
50 บาท

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

ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ

