ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อานาจกรรมการ

ขั้นตอนจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อานาจกรรมการ
กรณีนัดประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีนัดประชุมคณะกรรมการ

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ลงพิ ม พ์ โ ฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ์
ท้ อ งที่ อ ย่า งน้ อ ย 1 คราว และส่ ง
ทางไปรษณี ย์ต อบรั บ หรื อส่งมอบ
ถึงตัวผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 7 วัน หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- มีมติให้ถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการใหม่
- แก้ไขอานาจกรรมการ

จัดประชุมคณะกรรมการ
- แต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ้ น จาก
ตาแหน่งนอกจากการออกตามวาระ
- แก้ ไ ขอ านาจกรรมการ (เฉพาะกรณี ที่ มี
ข้อบังคับกาหนดให้คณะกรรมการสามารถมีมติ
กาหนดอานาจกรรมการได้เท่านั้น)

การแก้ไขกรรมการ
ต้องยื่นจดทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ
จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หมายเหตุ: เมื่อกรรมการของบริษัทยื่นใบลาออกต่อบริษัท บริษัทจะต้องจัดทาคาขอยื่นจดทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออกหรือวันที่การลาออกมีผล
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ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตาแหน่งกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอานาจกรรมการผู้ มี อานาจลงนามกระทาการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้อง
จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่
ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอานาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย
การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออานาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอานาจ
ตามที่ จ ดทะเบี ย นไว้เดิม เป็ น ผู้ ยื่ น ขอจดทะเบี ยนต่อ นายทะเบี ย น การยื่น จดทะเบี ย นแก้ไขเปลี่ ย นแปลง
กรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
การดาเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องดาเนินการดังนี้
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
1.1 การแต่งตั้งกรรมการ
(1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป
กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจานวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่
1.2 กรรมการพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจาปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง
จานวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้วิธีการจับสลากออก
ส่ วนปี ถั ดไป (ปี ที่ 3) ให้ กรรมการที่ อยู่ นานที่ สุ ดออกจากต าแหน่ ง) และแต่ งตั้ งกรรมการใหม่ แทนกรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ป.พ.พ. มาตรา 1151 และมีมติ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน *การปลดกรรมการออกจากตาแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น*
(3) ออกจากตาแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1153/1
(4) ตาย
(5) ล้มละลาย ป.พ.พ. มาตรา 1154
(6) ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ป.พ.พ. มาตรา 1154
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ บางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนบริ ษั ท ซึ่ งจะต้ องมี การแก้ ไขอ านาจกรรมการให้ สอดคล้ องกั บกรรมการด้ วย หรือบางครั้งไม่ มี การแก้ ไข
เปลี่ ยนแปลงกรรมการ แต่ บริ ษั ทประสงค์จะแก้ไขอานาจกรรมการเพื่ อให้ การบริหารงานคล่ องตัว หรือรัดกุ ม
มากยิ่งขึ้น ก็ดาเนินการแก้ไขอานาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้
การแก้ไขอานาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เว้นแต่ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอานาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจ
กรรมการได้ ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้
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ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออานาจกรรมการ
1. ชื่อกรรมการออกจากตาแหน่ง
2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการที่
เข้าใหม่
3. อานาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ *ดูตัวอย่างการกาหนดอานาจกรรมการ*
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออานาจกรรมการ
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่
5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิ จ
ที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
7. สาเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
8. คาสั่งศาล (ถ้ามี)
9. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
10. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
11. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบั ตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อานาจกรรมการ
2. หนังสือรับรอง
รายการละ
3. รับรองสาเนาเอกสาร
หน้าละ

500
40
50

บาท
บาท
บาท
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สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ที่จดทะเบียนเดิมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง
6 เขต *ดูรายละเอียด*
2. สานักงานแห่ งใหญ่ที่จดทะเบี ยนตั้งอยู่จังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบี ยนได้ที่
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

