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การจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถประสงค์
ุ
่
ิ
เมื่อบริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้ งแล้ว ตอมาบริ
ษทั ต้องการประกอบกจการค้
าเพิม่ เติมจาก
ิ บางอยาง
่
วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรื อต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกจการ
้ ตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ มีมติพิเศษให้แกไขหนั
้
บริ ษทั จะต้องดําเนินการแกไขวั
งสื อ
่
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยืน่ จดทะเบียนตอนายทะเบี
ยน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถทีุ ป่ ระสงค์ )

ออกหนังสื อนัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน

ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ท้องที่

หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

ก่ อนวันประชมุไม่ น้อยกว่ า 14 วัน หรือ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้ อบังคับ

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

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
1

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. มีดงั นี้
่ าบอกกลาวนั
่ ดประชุมผูถ้ ือหุน้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อมีมติพิเศษ โดยสงคํ
่ นประชุม
่ องที่อยางน้
่ อยหนึ่งคราวกอนวั
ทางไปรษณี ยต์ อบรับ และลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แหงท้
้ ม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และ
ไมน้่ อยกวา่ 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุมเรื่ องแกไขเพิ
้
้ ครบถ้วน
แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ที่ตอ้ งการจะแกไขให้
่ ดประชุมใหญผู่ ถ้ ือหุ น้ ให้เริ่ มนับตั้ งแตวั่ นถัดจากวันที่ส่ งคํา
การนับระยะเวลาบอกกลาวนั
่ ทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ซ่ ึงเป็ นวันที่ดาํ เนินการ
บอกกลาว
่
่ ํ
หลังสุ ดเป็ นวันแรกแหงระยะเวลา
และการประชุมจะมีข้ ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้ นสุ ดแหงกาหนด
ระยะเวลานั้ น
้
2. ในการลงมติให้แกไขหนั
งสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3. (วัตถุประสงค์) ต้องลงมติดว้ ย
่
คะแนนเสี ยงข้างมากไมตํ่ ่ากวาสามในสี
่ ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธ
ออกเสี ยงลงคะแนน
3. จัดทําคําขอจดทะเบียน โดยให้กรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียนไว้เป็ นผูข้ อจด
่
ทะเบียนแล้วยืน่ จดทะเบียนตอนายทะเบี
ยน
ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถทีุ ป่ ระสงค์ )
้
1. วัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แกไข
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. (วัตถทีุ ป่ ระสงค์ )
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
้ ่มเติม และ/หรื อ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ
้ ว
4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ท้ งั หมดที่มีมติพิเศษให้แกไขแล้
ํ
*ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวั
ตถุที่ประสงค์*
้ ่มเติมจํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
5. หนังสื อบริ คณห์สนธิแกไขเพิ
6. แบบ สสช. 1 จํานวน 1 ฉบับ (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และข้อ 6.)
่
ี่ อง (ใช้เฉพาะในการประกอบ
7. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหนวยงานที
่เกยวข้
ิ ่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
ธุรกจที
8. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ อง
บัตรประจําตัว*
9. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู ้
ขอจดทะเบียน*
่
10. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง ก็
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ ด้วย)
2

่
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยาง
น้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือ
่ อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ชื่อผูข้ อจดทะเบียน ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอยางน้
รับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ จากหน่ วยงานของกรม
พัฒนาธรกิ
ุ จการค้ าหรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3.
่ งสื อรับรอง
2. คาหนั
3. รับรองสําเนาเอกสาร

ฉบับละ
หน้าละ

400 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานทีจ่ ดทะเบียน
ิ
1. สํานักงานแห่ งใหญตั่ ้ งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครยืน่ จดทะเบียนได้ที่ส่ วนจดทะเบียนธุรกจกลาง
ิ
ิ
กรมพัฒนาธุรกจการค้
า ชั้ น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนา ธุรกจการค้
าทั้ ง 5 เขต
*ดูรายละเอียด*
่
่ ้ งอยูจั่ งหวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงานพัฒนาธุรกจการค้
ิ
2. สํานักงานแหงใหญตั
า
่
่ ้ งอยู่
จังหวัดที่บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th*ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*
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