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การจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั จํากัด
้ ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั นั้ น จะทําได้โดยอาศัยมติพิเศษของผูถ้ ือหุ น้ ให้แกไ้ ข
การแกไขเพิ
้ นข้อ ๆ ไปหรื อยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้ งหมดแล้วกาหนดข้
ํ
่ ็
ข้อบังคับ ซึ่งจะแกไขเป็
อบังคับขึ้ นมาใหมกได้

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับ
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
ยงลงคะแนน
ุ
ภายใน 14 วัน นับ
จากวันทีม่ ีมติพเิ ศษ
ให้ แก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริษัท

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

1

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ มีดงั นี้
่ าบอกกลาวนั
่ ดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทาง
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อมีมติพิเศษ โดยสงคํ
่ นประชุมไมน้่ อยกวา่
่ องที่อยางน้
่ อยหนึ่งคราวกอนวั
ไปรษณี ยต์ อบรับ และลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แหงท้
ํ
้ ่มเติม
14 วัน หรื อตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับของบริ ษทั และให้ระบุวาระการประชุมเรื่ องแกไขเพิ
้ ครบถ้วน
ข้อบังคับของบริ ษทั ที่ตอ้ งการจะแกไขให้
่ ดประชุมใหญผู่ ถ้ ือหุน้ ให้เริ่ มนับตั้ งแตวั่ นถัดจากวันที่ส่ งคําบอก
การนับระยะเวลาบอกกลาวนั
่ ทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ซ่ ึงเป็ นวันที่ดาํ เนินการหลังสุ ดเป็ น
กลาว
่
่ ํ
วันแรกแหงระยะเวลา
และการประชุมจะมีข้ ึนได้ในวันถัดจากวันสิ้ นสุดแหงกาหนดระยะเวลานั
้น
้ อบังคับของบริ ษทั ต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไมตํ่ ่ากวาสา
่
2. ในการลงมติให้แกไขข้
ในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
้ เพิ่มเติมข้อบังคับ โดยให้กรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียนไว้
3. จัดทําคําขอจดทะเบียนแกไข
่
้
เป็ นผูข้ อจดทะเบียนแล้วยืน่ จดทะเบียนตอนายทะเบี
ยนภายใน 14 วัน นับแตวั่ นที่มีมติพิเศษให้แกไข
ข้อบังคับ
ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
รายละเอียดข้อบังคับใหม่
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
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. ข้อบังคับฉบับแกไขเพิ
้ อบังคับของบริ ษทั จากหนวยงานที
่
ี่ อง
5. หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการแกไขข้
่เกยวข้
ั ย หรื อนายหน้าประกนภั
ั ย)
(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกจิประกนภั
่
้ ม่ เติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปี บัญชี ให้ส่ งหลักฐานแล้วแตกรณี
6. การแกไขเพิ
่
ดังตอไปนี
้
่
6.1 หนังสื อขอเปลี่ยนรอบปี บัญชี ซึ่งระบุงวดปี บัญชีที่จะเริ่ มเปลี่ยนตอสารวั
ตรใหญบั่ ญชี
หรื อสารวัตรบัญชี กรณี เปลี่ยนรอบปี บัญชีเป็ นรอบปี ที่เริ่ มตั้ งแต่ 1 มกราคม สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
่
6.2 หนังสื อขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปี บัญชี จากกรมสรรพากร หรื อธนาคารแหงประเท
ศไทย
่
แล้วแตกรณี
กรณี เปลี่ยนรอบปี บัญชีต่างไปจาก 6.1
่ ้ งแตจดทะเบี
่
่ าเนินการปิ ดบัญชีเพื่อจัดทํา
6.3 หนังสื อยืนยันวาตั
ยนจัดตั้งบริ ษทั ยังไมเคยดํ
่ าเนินการปิ ดรอบปี บัญชีเพื่อจัดทํางบดุล
งบดุล กรณี ที่บริ ษทั ไมเคยดํ
7. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ องบัตร
ประจําตัว*
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8. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
่
9. 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
ุ จการค้ า
หรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนข้อบังคับ
่ งสื อรับรอง
2. คาหนั
3. รับรองสําเนาเอกสาร

ฉบับละ
หน้าละ

400 บาท
200 บาท
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*
่
่ ้ งอยูจ่ งั หวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงานพัฒนาธุรกจการค้
ิ
2. สํานักงานแหงใหญตั
าจังหวัด
่
่ ้ งอยู่
ที่บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*
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