การจดทะเบียนควบบริษทั จํากัด
ขัน้ ตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 2

จดทะเบียน
มติพเิ ศษใหควบบริษทั

จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
อันเกิดจากการควบบริษทั

ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษัท มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพเิ ศษใหควบบริษทั
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมอันเกิดจากการควบ
การควบบริษัทจํากัด คือการที่บริษัทจํากัดตั้งแต 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเปนบริษัทเพียงบริษัทเดียว
เพื่อลดการแขงขันทางการคา ขยายกิจการคา ลดคาใชจายในการดําเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหมอันเกิดจาก
การควบจะใชชื่อบริษัทเดิมที่ควบเขากัน หรือจะตั้งชื่อใหมก็ได
บริษัทจํากัด เมื่อควบเขากันแลวจะมีผลทําใหบริษัทเดิมแตละบริษัทสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหมขึ้นมาแทน
สิทธิ หนาที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู บริษัทใหมก็ตองรับโอนมาทั้งหมด ผูถือหุนของบริษัทเดิมที่ควบ
เขากันก็จะเปนผูถือหุนของบริษัทใหม ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเปนทุนของบริษัทใหม
ขั้นตอนและวิธีการในการควบบริษัทจํากัด
1. บริษัทแตละบริษัทที่จะควบเขากันเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติพิเศษใหควบบริษัทเขาดวยกัน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่เขาประชุม การจัดประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติพิเศษใหควบ
บริษัท ตองสงคําบอกกลาวนัดประชุมทางไปรษณียตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอย
1 ครั้ง กอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
2. เมื่อมีมติพิเศษใหควบบริษัทแลว แตละบริษัทจะตองนํามติไปจดทะเบียนมติพิเศษใหควบบริษัท
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการลงมติ
3. แตละบริษัทตองลงประกาศโฆษณาการควบบริษัทในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ครั้ง
4. แตละบริษัทตองมีหนังสือบอกกลาวเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณียแจงใหเจาหนี้ของบริษัท
ทราบเพื่อคัดคานการควบบริษัท ภายใน 60 วันนับแตวันบอกกลาว
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5. เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันประกาศหนังสือพิมพหรือวันบอกกลาวเจาหนี้ ซึ่งเปนเวลาครั้ง
หลังสุดและไมมีเจาหนี้คัดคาน ใหเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัทที่จะควบเขากันทั้งหมดเขาประชุมหารือ
รวมกันเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม โดยจะตกลงกันในรายละเอียดของบริษัทใหม เชน ชื่อบริษัท (จะใชชื่อบริษัทเดิม
หรือชื่อใหมก็ได) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสํานักงานใหญ ขอบังคับ วัตถุประสงค เปนตน
ในกรณีมีเจาหนี้ของบริษัทคัดคานการควบบริษัท บริษัทที่เปนลูกหนี้จะตองใชหนี้หรือใหประกันการ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้จนกวาเจาหนี้จะพอใจไมคัดคานเสียกอน จึงจะดําเนินการควบบริษัทตอไป
6. เมื่อที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหควบเขากันตามขอ 5 แลว ใหยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมภายใน
14 วันนับแตวันที่มีมติ โดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท

ขัน้ ตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพเิ ศษใหควบบริษทั
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน

กอนวันประชุมไมนอย
กวา 14 วัน หรือตามที่
กําหนดในขอบังคับ

โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทอ งทีอ่ ยางนอย 1 คราว
และสงทางไปรษณียต อบรับหรือสงมอบถึงตัวผูถ อื หุน

จัดประชุมผูถือหุน
โดยทีป่ ระชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก
ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
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ขอมูลที่ตองใช
รายชื่อบริษัทที่ควบเขากัน
เอกสารหลักฐานที่ใชในการจดทะเบียนมติพิเศษใหควบบริษัท
1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4.หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย)
5.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
6.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
7.หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนมติพิเศษใหควบบริษัท
2.หนังสือรับรอง
3.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน

ฉบับละ
หนาละ

400 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัท
มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพเิ ศษใหควบบริษทั
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ขัน้ ตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ใหมอนั เกิดจากการควบ
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

ที่ประชุมมีมติพิเศษใหควบบริษัท

จดทะเบียนมติพเิ ศษควบบริษทั

- ประกาศ นสพ. 1 ครั้ง
- สงหนังสือบอกกลาวเจาหนี้

พนกําหนด 60 วัน เจาหนี้ไมคัดคาน/
ในกรณีทเ่ี จาหนีค้ ดั คานไดใชหนีห้ รือไดประกันหนีแ้ ลว
ออกหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทที่จะควบเขากัน
โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทอ งทีอ่ ยางนอย 1 คราว
และ สงทางไปรษณียต อบรับหรือสงมอบถึงตัวผูถ อื หุน
จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทที่จะควบเขากัน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

กอนวันประชุมไม
นอยกวา 7 วัน หรือ
ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ
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ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมอันเกิดจากการควบ
1. เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันประกาศหนังสือพิมพหรือวันบอกกลาวเจาหนี้ ซึ่งเปนเวลาครั้ง
หลังสุดและไมมีเจาหนี้คัดคาน ใหเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัทที่จะควบเขากันทั้งหมดเขาประชุมหารือ
รวมกันเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม โดยจะตกลงกันในรายละเอียดของบริษัทใหม เชน ชื่อบริษัท (จะใชชื่อบริษัทเดิม
หรือชื่อใหมก็ได) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสํานักงานใหญ ขอบังคับ วัตถุประสงค เปนตน
ในกรณีมีเจาหนี้ของบริษัทคัดคานการควบบริษัท บริษัทที่เปนลูกหนี้จะตองใชหนี้หรือใหประกันการ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้จนพอใจไมคัดคานเสียกอน จึงจะดําเนินการควบบริษัทตอไปได
2. เมื่อที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหควบเขากันตามขอ 1 แลว ใหยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมภายใน
14 วันนับแตวันที่มีมติ โดยกรรมการผูมีอํานาจตามที่ประชุมควบบริษัทลงมติ
ขอมูลที่ตองใช
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ไดจองชื่อไว) *ดูหลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
บริษัทที่ตั้งขึ้นใหมจะใชชื่อบริษัทเดิมที่ควบเขากันหรือจะตั้งชื่อใหมก็ได
2. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถุที่ประสงค*
3. ทุนจดทะเบียน เปนทุนรวมของทุกบริษัทที่ควบเขากัน
กรณีที่บริษัทที่จะควบเขากันมีมูลคาหุนไมเทากัน จะตองดําเนินการแกไขมูลคาหุนใหเทากันเสียกอน
ดําเนินการควบบริษัท
4. ขอบังคับ (ถามี)
5. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
6. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกําหนดอํานาจกรรมการ*
7. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถือหุนแตละคน
8. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
9. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ / สาขา (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด) พรอมเลขรหัสประจําบานของที่ตั้งสํานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือกรรมการ
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) (ใชเฉพาะหนา 1 แตไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเริ่มกอ
การ) ผนึกอากร 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) ใชทง้ั 2 หนา
5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
6. แบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.)
7. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) ของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน
8. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม)
9. หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย)
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10.สําเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน ผนึกอากร 200 บาท (ถามี)
11.แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
12.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบกัน)
13.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
14.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
15.หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จากเว็บไซต www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม
2.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
3.หนังสือรับรอง
4.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน

ฉบับละ
หนาละ

5,000 บาท
100 บาท
200 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2.สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่บริษัท
มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกคําขอจดทะเบียนตัง้ บริษทั จํากัดใหมอนั เกิดจากการควบ

