การจดทะเบียนลดทนุบริษทั จํากัด

การจดทะเบียน
ลดท ุนบริษทั จํากัด

ขัน้ ตอนที่ 1
จดทะเบียน
มติพิเศษให้ลดท ุน

ขัน้ ตอนที่ 2
จดทะเบียนลดท ุน/แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 5

ขั้นตอนการจดทะเบียนลดทนบริ
ุ ษทั มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ลดทนุ
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนลดทนและแก้
ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5 (ทนุ)
ุ

1

ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ลดทนุ

ออกหนังสื อนัดประชมผ้
ุ ูถือห้ ุน

ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ท้องที่

หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

ก่อนวันประชมุไม่ น้อยกว่ า 14 วัน หรือ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้ อบังคับ

จัดประชมผ้
ุ ูถือห้ ุน
โดยทีป่ ระชมมี
ุ มติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากไม่ ตํ่ากว่
3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชมและมี
สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ุ
ภายใน 14 วัน นับ
จากวันทีม่ ีมติพเิ ศษ
ให้ แก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริษัท

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2

วิธีการลดทนุ
่ น้ แตละหุ
่ น้ ให้ต่าํ ลง (แตต้่ องคงเหลือไมตํ่ ่ากว่
บริ ษทั จะลดทุนของบริ ษทั ลงด้วยการลดมูลคาหุ
็ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้ งนี้ จะลด
หุน้ ละ 5 บาท) หรื อลดจํานวนหุน้ ให้นอ้ ยลงกได้
่ านวนหนึ่งในสี่ ของทุนทั้ งหมดไมได้
่
ทุนของบริ ษทั ให้เหลือตํ่ากวาจํ
้
ี่ ั นต้องแกไขหนั
้
การแกไขเปลี
่ยนแปลงเกยวกบทุ
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (ทุน) ด้วย โดยให้
่
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี
้
1. การนัดประชุม
้ เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5.
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีมติพิเศษให้ลดทุนและแกไข
ั นที่ลด โดยสงคํ
่ าบอกกลาวนั
่ ดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทางไปรษณี ยต์ อบรับ และลงโฆษณา
(ทุน) ให้สอดคล้องกบทุ
่ นประชุมไมน้่ อยกวา่ 14 วัน โดยต้องระบุวาระการ
่ องที่อยางน้
่ อยหนึ่งคราวกอนวั
ในหนังสื อพิมพ์แหงท้
้ ครบถ้วน
้ ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. ที่ตอ้ งการจะแกไขให้
ประชุมเรื่ องลดทุนและแกไขเพิ
่ ดประชุม ให้เริ่ มนับตั้ งแต่วนั ถัดจากวันที่ส่ งคําบอกกลาว
่ ทาง
การนับระยะเวลาบอกกลาวนั
ไปรษณี ยต์ อบรับหรื อวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ซ่ ึงเป็ นวันที่ดาํ เนินการหลังสุ ดเป็ นวันแรก
่
่ ํ
แหงระยะเวลา
และการประชุมจะมีขึ้ นได้ในวันถัดจากวันสิ้ นสุ ดแหงกาหนดระยะเวลานั
้น
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
้ เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. ต้องลงมติ
2.1 ในการลงมติพิเศษให้ลดทุนและให้แกไข
่
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากไมตํ่ ่ากวาสามในสี
่ ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและม
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
่ น้ หรื อจํานวนหุน้ กได้
็
2.2 การลดทุนจะลดโดยการลดมูลคาหุ
่ ่ งในสี่ ของทุนไมได้
่
2.3 จํานวนทุนที่ลดจะลดลงไปให้เหลือตํ่ากวาหนึ
่ าหนี้
3. การบอกกลาวเจ้
้ ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติพเิ ศษให้ลดทุน และแกไขเพิ
่ องที่อยางน้
่ อย 1 ครั้ งและต้องมี
แล้ว บริ ษทั ต้องประกาศโฆษณาการลดทุนในหนังสื อพิมพ์แหงท้
่
หนังสื อบอกกลาวไปยั
งเจ้าหนี้ ของบริ ษทั เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคดั ค้านภายใน 30
่
วัน นับแตวั่ นที่บอกกลาว
4. การยืน่ ขอจดทะเบียน
4.1 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ต้องยืน่ คําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนภายใน 14
วัน นับจากวันที่มีมติพิเศษให้ลดทุน
ํ
่ าหนี้ ซ่ ึง
4.2 เมื่อพ้นกาหนด
สามสิ บวัน นับแตวั่ นประกาศหนังสื อพิมพ์ หรื อวันบอกกลาวเจ้
เป็ นวันที่ดาํ เนินการหลังสุ ด และไมมี่เจ้าหนี้ คดั ค้านการลดทุน หรื อกรณี เจ้าหนี้ คดั ค้านให้ชาํ ระหนี้
่ าหนี้ หรื อวางประกนหนี
่ าหนี้ จนพอใจไมคั่ ดค้านแล้ว ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
ั ้ ให้แกเจ้
แกเจ้
้ ม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5 (ทุน)
ยืน่ คําขอจดทะเบียนลดทุน และแกไขเพิ
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ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
ได้แก่ ทุน จํานวนหุ น้ หรื อมูลคา่หุ น้ ที่ลด
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ลดทนุ
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
้ ่มเติม และ/หรื อ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ
่
ี่ อง (ใช้เฉพาะบริ ษทั ที่ประกอบ
4. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหนวยงานที
่เกยวข้
ิ ่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
ธุรกจที
5. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ องบัตร
ประจําตัว*
6. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
่
7. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง ก็
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ ด้วย)
่ อย
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยางน้
หนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อผูข้ อ
่ อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรอง
จดทะเบียน ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอยางน้
ความถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ จากหน่ วยงานของกรมพัฒนาธรกิ
ุ จ
การค้ าหรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน

400 บาท

สถานทีจ่ ดทะเบียน
่
่ ้ งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่ สวนจดทะเบี
่
1. สํานักงานแหงใหญตั
ยนธุรกจิ
ิ
ิ
กลาง กรมพัฒนาธุรกจการค้
า ชั้ น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนาธุรกจการค้
า
ทั้ ง 5 เขต *ดูรายละเอียด*
่
่ ้ งอยูจ่ งั หวัดอื่นนอกเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงาน
2. สํานักงานแหงใหญตั
ิ
่
่ ้ งอยู่
พัฒนาธุรกจการค้
าจังหวัดที่บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*

ตัวอย่ างการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ลดทุน
4

ขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนลดทนุ
และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 5(ทนุ)
จดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ลดทนุ

ประกาศ น.ส.พ. 1 ครั้ง/และ
ส่ งหนังสื อบอกกล่ าวเจ้ าหนี้

พ้ นกําหนด 30 วัน เจ้ าหนีไ้ ม่ คดั ค้ าน

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ ขอจดทะเบียน
ลดทนุ และแก้ ไขเพิม่ เติม
หนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
่ ่ลด
ได้แกทุ่ น จํานวนหุน้ หรื อมูลคาที
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนลดทนและแก้
ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5
ุ
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
้ ่มเติม และ/หรื อ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ
่
4. หลักฐานการอนุญาตให้ลดทุน จากรัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลั
ง หรื อธนาคารแหง่
ํ ั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ประเทศไทย หรื อคณะกรรมการกากบหลั
ํ ั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการกากบและสงเสริ
ํ ั
่ มการประกอบ
กากบหลั
5

้ ม่ เติม) จํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
5. หนังสื อบริ คณห์สนธิ (ฉบับแกไขเพิ
6. คําสัง่ ศาลให้ลม้ ละลาย (ใช้เฉพาะกรณี ฟ้ื นฟูกิจการ)
7. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ องบัตร
ประจําตัว*
8. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
่
9. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง
็
กมอบอํ
านาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและปิ ดอากรแสตมป์ ด้วย)
่ อยหนึ่ง
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยางน้
คนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อผูข้ อจด
่ อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองความ
ทะเบียน ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอยางน้
ถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ จากหน่ วยงานของกรมพัฒนาธรกิ
ุ จการค้ า
หรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนลดทุน
400 บาท
้ ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5
400 บาท
2. แกไขเพิ
3. หนังสื อรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
4. รับรองสําเนาเอกสาร
หน้าละ
50 บาท
สถานทีจ่ ดทะเบียน
่
่ ้ งอยูในเขตกรุ
่
่
1. สํานักงานแหงใหญตั
งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่ สวนจดทะเบี
ยน
ิ
ิ
ธุรกจกลาง
กรมพัฒนาธุรกจการค้
า ชั้ น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนาธุรกจิ
การค้าทั้ ง 5 เขต *ดูรายละเอียด*
ิ
2. สํานักงานแห่ งใหญตั่ ้ งอยูจ่ งั หวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงานพัฒนาธุรกจการค้
า
่
่ ้ งอยู่
จังหวัดที่บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*

ตัวอย่ างการกรอกคําขอจดทะเบียนลดทนและแก้
ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5
ุ
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