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การจดทะเบียนมิติพิเศษเพิ่มทุน, เพิ่มทุน 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) 

ขั้นตอน 
การจดทะเบียนมิติพิเศษเพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแก้ไข 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) 

ภายใน 14 วัน 
นับจากวันที่มีมติ 

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
14 วัน หรือตามท่ีกำหนด

ในข้อบังคับของบริษัท 

01 

02 

03 

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj12.pdf


www.dbd.go.th  สายด่วน 1570 

การจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) หลักเกณฑ์การเพิ่มทุน 
การเพิ่มทุนของบริษัท จะกระทำได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจาก

รายการเกี่ยวกับทุนของบริษัทอยู่ในรายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ดังนั้น หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุน

จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)

ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม การประชุม 

 1.1 ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบให้แก่ตัวผู้ถือหุ้นทุกคน 

ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์

แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้ ามีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ต้อง

ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่

กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องมติพิเศษให้เพิ่มทุน เพิ่มทุน แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) รวมทั้งให้ระบุทุนที่เพิ่ม และหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน 

การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู ้ถ ือหุ ้น ให้เร ิ ่มนับตั ้งแต่ว ันถัดจากวันที ่ส ่ง คำบอกกล่าว 

ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ (กรณีบริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ 

หรือถ้ามีข้อบังคับกำหนดไว้) ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้น

ได้ในวันถัดจาก  วันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น 

 1.2 ในการลงมติเพื่อให้มีมติพิเศษเพิ่มทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

2. การเพ่ิมทุนต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิม

3. หุ้นที่ออกใหม่ ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถือหุ้นอยู่

คำเสนอต้องทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ให้ระบจุำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้ และกำหนดวันที่

จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ดังกล่าว  

4. เมื่อพ้นกำหนดไปแล้วไม่มีการตอบรับจากผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้นที่เพ่ิมทุน ให้ขายหุ้น

นั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้ 

5. หุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้  

6. หุ้นที่ออกใหม่ถ้าชำระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุ

รายละเอียดของสิ่งที่นำมาชำระค่าหุ้นให้ชัดเจน 



www.dbd.go.th  สายด่วน 1570 

วิธีการจดทะเบียนเพิ่มทุน แบ่งเป็นดังนี้ 
1. กรณียังไม่ได้ขายหุ้นออกใหม่ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่

ประชุมมีมติพิเศษ 
2. กรณีที่ขายหุ้นออกใหม่เป็นคราว ๆ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วัน นับจาก

วันที่ประชุมมีมติพิเศษ และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจำนวนหุ้นที่ขายได้ พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพ่ิม  

 ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่มเป็นคราวๆ ไปนั้น จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมคราวเดียวกับการประชุมมติพิเศษเพ่ิมทุนก็ได้  

3. กรณีขายหุ้นออกใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) พร้อมกัน ทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนภายใน 14 วัน 
นับจากวันที่มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุน 

 ในกรณีท่ีต้องการออกหุ้นใหม่ในมูลค่าที่ต่างจากมูลค่าเดิม จะต้องจัดประชุมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) โดยให้แก้ไขมูลค่าหุ้น (แปลงมูลค่าหุ้น) ก่อน แล้วจึงมีมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 5. (ทุน) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันได้ การยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (มูลค่าหุ้น) ในกรณีที่ต้องการแปลงมูลค่าหุ้นพร้อมกับการขอจดทะเบียนมติพิเศษ 
ให้เพ่ิมทุนนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดทำคำขอจดทะเบียน 2 คำขอ คือ  

(1) คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (แปลงมูลค่าหุ้น) และ 
 (2) คำขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน เพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ให้ยื่น 

จดทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 คำขอ  

ข้อมูลที่ต้องใช้  
1. ทุน จำนวนหุ้น ที่เพ่ิม
2. รายการหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่แก้ไขแล้ว

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่ 

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน  เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 5. (ทุน)  

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
5. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพ้ืนฟูกิจการ)
7. หนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกำหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็นสถานใด

เพียงใด (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์โดยไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ หรือ  
จดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้กำหนดชนิดของหุ้นไว้)  

8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
10. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าม)ี
11. กรณีมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนเกินกว่า

5 ล้านบาท ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 1/2566 ลงวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2566 

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

ค่าธรรมเนียม 
1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัด 500 บาท 
2. หนังสือรับรอง รายการละ   40 บาท 
3. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ   50 บาท 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro8.pdf
https://www.dbd.go.th/download/law_list_new/act/pdf/dbd_law_officer_order_1_25660203.pdf
https://www.dbd.go.th/download/law_list_new/act/pdf/dbd_law_officer_order_1_25660203.pdf
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สถานที่จดทะเบียน 

ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตั้งอยู ่ดังนี้

1. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื ่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก 
สี่พระยา ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) 
เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)  **ดูรายละเอียดที่ตั้ง** 

2. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดทีบ่ริษัทจำกัดนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
ที่เว็บไซตก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่  

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469413140
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj12.pdf

