ดตัู วอย่ างการกรอกแบบพิมพ์

การจดทะเบียนเพิม่ ทนุบริษทั จํากัด
ขั้นตอนการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ เพิม่ ทนุ/เพิม่ ทนุ/
แก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5 (ทนุ)
ออกหนังสื อนัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน

ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่

หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

ก่อนวันประชมุไม่ น้อยกว่ า 14 วัน หรือ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้ อบังคับ

จัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน
โดยทีป่ ระชมมี
ุ มติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากไม่ ตํ่ากว่
3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชมและมี
สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ุ

ภายใน 14 วัน นับ
จากวันทีม่ ีมติพเิ ศษ
ให้ เพิม่ ทนุ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

1

การจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ เพิม่ ทนุ เพิม่ ทนุ แก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 5.(ทนุ)
หลักเกณฑ์ การเพิม่ ทนุ
่
การเพิม่ ทุนของบริ ษทั จะกระทําได้โดยการออกหุ น้ ใหมโดยมติ
พิเศษของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ี่ ั นของบริ ษทั อยูใ่ นรายการหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. ดังนั้ น หากมีการแกไข
้
เนื่องจากรายการเกยวกบทุ
้
่
เปลี่ยนแปลงทุนจะต้องแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. ด้วย โดยมีข้นั ตอนดังตอไปนี
้
้
1. จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
ั นที่เพิ่ม
ให้สอดคล้องกบทุ
การประชุม
่ าบอกกลาว
่ นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยทางไปรษณี ยต์ อบรับ และลงโฆษณาใน
1.1 สงคํ
่ นประชุมไมน้่ อยกวา่ 14 วัน หรื อตามที่กาหนดไว้
ํ
่ องที่อยางน้
่ อยหนึ่งคราวกอนวั
ใน
หนังสื อพิมพ์แหงท้
้
ข้อบังคับของบริ ษทั และให้ระบุวาระการประชุมเรื่ องการเพิ่มทุน แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (ทุน)
้ ครบถ้วน
รวมทั้ งให้ระบุทุนที่เพิ่มและหนังสื อบริ คณห์สนธิที่ตอ้ งการจะแกไขให้
่ ดประชุมใหญผู่ ถ้ ือหุน้ ให้เริ่ มนับตั้ งแต่วนั ถัดจากวันที่ส่ งคําบอก
การนับระยะเวลาบอกกลาวนั
่ ทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ซ่ ึงเป็ นวันที่ดาํ เนินการหลังสุ ดเป็ น
กลาว
่
่ ํ
วันแรกแหงระยะเวลา
และการประชุมจะมีข้ ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้ นสุดแหงกาหนดระยะเวลานั
้น
้
1.2 ในการลงมติเพิ่มทุน และแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (ทุน) ต้องลงมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากไมตํ่ ่ากวา่ สามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ย
ลงคะแนน
่ ลคาหุ
่ น้ ที่จดทะเบียนไว้เดิม
2. การเพิม่ ทุนต้องออกหุ น้ ใหมในมู
่ านวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุ น้ นั้ นๆ ถือ
3. หุ น้ ที่ออกใหม่ ต้องเสนอให้แกผู่ ถ้ ือหุน้ ทั้ งหลายตามสัดสวนจํ
หุ น้ อยู่
คําเสนอ ต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกคน ให้ระบุจาํ นวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิจะ
ํ
่ วยังไมตอบรั
่
ซื้ อได้ และกาหนดวั
นที่จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกลาวแล้
บการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนจะถือวา่
่
ผูถ้ ือหุ น้ ไมซื่ ้ อหุ น้ เพิม่ ทุนดังกลาว
ํ
4. เมื่อพ้นกาหนดไปแล้
วไมมี่ การตอบรับจากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูถื้ อหุน้ ปฏิเสธไมซื่ ้ อหุน้ ที่เพิม่ ทุน
็
ให้ขายหุน้ นั้ นแกผู่ ถ้ ือหุน้ คนอื่น หรื อกรรมการรับซื้ อไว้เองกได้
่
5. หุ น้ ที่ออกใหม่จะขายให้แกบุ่ คคลภายนอกไมได้
6. หุ น้ ที่ออกใหมถ้่ าชําระด้วยสิ่ งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
่ นดังนี้
วิธีการจดทะเบียนเพิม่ ทนุ แบงเป็
่ ขายหุน้ ออกใหม่ ให้ยนื่ จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน (ภายใน 14 วันนับจาก
1. กรณี ยงั ไมได้
วันที่ประชุมมีมติพิเศษ)
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่ นคราว ๆ ให้ยืน่ จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิม่ ทุน (ภายใน 14 วันนับ
2. กรณี ที่ขายหุ น้ ออกใหมเป็
้
จากวันที่ประชุมมีมติพิเศษ) และจดทะเบียนเพิม่ ทุนตามจํานวนหุน้ ที่ขายได้ พร้อมทั้ งจดทะเบียนแกไข
ั นที่เพิ่ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกบทุ
้
ั นที่เพิ่มเป็ นคราวๆ ไป นั้ น
ในการแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกบทุ
ั
็
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นการประชุมคราวเดียวกบการประชุ
มมติพิเศษเพิ่มทุนกได้
3. กรณี ขายหุน้ ออกใหมทั่ ้ งหมดในคราวเดียวกนั ให้ยนื่ จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน จด
้
ทะเบียนเพิ่มทุน และแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) พร้อมกนั ทั้ งนี้ จะต้องจดทะเบียนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุนภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติพิเศษให้เพิ่มทุน
่ ลคาที
่ ่ต่างจากมูลคาเดิ
่ ม จะต้องจัดประชุมแกไขหนั
้
ในกรณี ที่ตอ้ งการออกหุน้ ใหมในมู
งสื อ
่ แล้วจึงมีมติเพิ่มทุนและ
่ น้ ) โดยให้แกไขมู
้ ลคาหุ
่ น้ (แปลงมูลคาหุ
่ น้ ) กอน
บริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (มูลคาหุ
้
่
แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสามารถพิ
จารณาในการประชุมคราว
ั
เดียวกนได้
้
่ น้ ) ในกรณี ที่ตอ้ งการแปลง
การยืน่ ขอจดทะเบียนแกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (มูลคาหุ
่ น้ พร้อมกบัการขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนนั้ น ให้ผขู ้ อจดทะเบียนจัดทําคําขอจดทะเบียน
มูลคาหุ
2 คําขอ คือ
่ น้ )
้ ม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (มูลคาหุ
3.1 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ
้
3.2 คําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน เพิ่มทุน แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. (ทุน)
ให้ยนื่ จดทะเบียนพร้อมกนัทั้ง 2 คําขอ
ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
1. ทุน จํานวนหุน้ ที่เพิ่ม
้ ว
2. รายการหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 5. ที่แกไขแล้
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ เพิม่ ทนุ เพิม่ ทนุ และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 5. (ทนุ)
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
้ ่มเติม และ/หรื อ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ
้ ม่ เติมจํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
4. หนังสื อบริ คณห์สนธิแกไขเพิ
่
ี่ อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกจิ
5. หลักฐานการอนุญาตให้เพิม่ ทุน จากหนวยงานที
่เกยวข้
ั ย หรื อนายหน้า
เงินทุน หรื อหลักทรัพย์ หรื อเครดิตฟองซิเอร์ หรื อธนาคารพาณิ ชย์ หรื อประกนภั
ั ย)
ประกนภั
่ น้ เพิ่มทุนที่บริ ษทั ออกให้แกผู่ ถ้ ือหุน้
6. สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุ
7. คําสัง่ ศาล (ใช้เฉพาะกรณี พ้ืนฟูกิจการ)
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่ ่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติกาหนดสภาพและบุ
ํ
่ น้ นั้ น ๆ วาเป็
่ น
8. หนังสื อชี้ แจงวาที
ริมสิ ทธิ์ แหงหุ
่ นหุน้ บุริมสิ ทธิ์ โดยไมได้
่ จดทะเบียน
สถานใดเพียงใด (ใช้เฉพาะกรณี จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุน้ ใหมเป็
่ ่ กาหนดชนิ
ํ
ข้อบังคับ หรื อจดทะเบียนข้อบังคับแตไมได้
ดของหุน้ ไว้)
9. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ องบัตร
ประจําตัว*
10. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
่
11. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง ก็
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ ด้วย)
่ อยหนึ่ง
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยางน้
คนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อผูข้ อจด
่ อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองความ
ทะเบียน ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอยางน้
ถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ จากหน่ วยงานของกรมพัฒนาธรกิ
ุ จ
การค้ าหรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิม่ ทุน
400 บาท
่ ิ 250,000 บาท (เศษของแสนคิด
2. เพิ่มทุนคิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท และไมเกน
เป็ นแสน)
้
3. แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5.
400 บาท
4. หนังสื อรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
5. รับรองสําเนาเอกสาร
หน้าละ
50 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*
่
่ต้ งั อยูจ่ งั หวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงานพัฒนาธุรกจการค้
ิ
2. สํานักงานแหงใหญ
าจังหวัดที่
่
่ ้ งอยู่
บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*

ดตัู วอย่ างการกรอกแบบพิมพ์
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