การจดทะเบียนควบบริษทั จํากัด
ั ้ งแต่ 2 บริ ษทั ขึ้ นไปมารวมกนเป็
ั นบริ ษทั เพียง
การควบบริ ษทั จํากดั คือการที่บริ ษทั จํากดตั
่ นทางการค้า ขยายกจการค้
ิ
่ จ่ายในการดําเนินงาน โดยบริ ษทั ที่
บริ ษทั เดียว เพือ่ ลดการแขงขั
า ลดคาใช้
ิ
่ ็
ตั้ งขึ้ นใหมอั่ นเกดจากการควบจะใช้
ชื่อบริ ษทั เดิมที่ควบเข้ากนั หรื อจะตั้ งชื่อใหมกได้
ั วจะมีผลทําให้บริ ษทั เดิมแตละบริ
่
ิ ษทั
บริ ษทั จํากดั เมื่อควบเข้ากนแล้
ษทั สิ้ นสภาพไป เกดบริ
่ ็ องรับโอนมาทั้ งหมด ผู ้
ใหมขึ่ ้ นมาแทน สิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดที่บริ ษทั เดิมมีอยู่ บริ ษทั ใหมกต้
ั ็ นผูถื้ อหุน้ ของบริ ษทั ใหม่ ทุนของบริ ษทั เดิมกรวมกนเป็
็
ั นทุน
ถือหุน้ ของบริ ษทั เดิมที่ควบเข้ากนกจะเป็
ของบริ ษทั ใหม่
ขั้นตอนและวิธีการในการควบบริษัทจํากัด
่
ั ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีมติพิเศษให้ควบบริ ษทั เข้า
1. บริ ษทั แตละบริ
ษทั ที่จะควบเข้ากนเรี
่
ด้วยกนั ด้วยคะแนนเสี ยงไมน้่ อยกวาสามในสี
่ ของจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุม
่ าบอกกลาวนั
่ ดประชุมทาง
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ มีมติพิเศษให้ควบบริ ษทั ต้องสงคํ
่ นประชุมไมน้่ อย
่ องที่อยางน้
่ อย 1 ครั้ ง กอนวั
ไปรษณี ยต์ อบรับ และลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แหงท้
ํ
กวา่ 14 วัน หรื อตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับ
่
2. เมื่อมีมติพิเศษให้ควบบริ ษทั แล้ว แตละบริ
ษทั จะต้องนํามติไปจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบ
บริ ษทั ภายใน 14 วัน นับแตวั่ นที่มีการลงมติ
่
่ อย 1 ครั้ ง
3. แตละบริ
ษทั ต้องลงประกาศโฆษณาการควบบริ ษทั ในหนังสื อพิมพ์อยางน้
่
่ นจดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยแ์ จ้งให้เจ้าหนี้ ของ
4. แตละบริ
ษทั ต้องมีหนังสื อบอกกลาวเป็
่
บริ ษทั ทราบเพื่อคัดค้านการควบบริ ษทั ภายใน 60 วันนับแตวั่ นบอกกลาว
ํ
่ าหนี้ ซึ่งเป็ น
5. เมื่อพ้นกาหนด
60 วันนับแตวั่ นประกาศหนังสื อพิมพ์หรื อวันบอกกลาวเจ้
ั ้ งหมดเข้า
เวลาครั้ งหลังสุ ดและไมมี่ เจ้าหนี้ คดั ค้าน ให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่จะควบเข้ากนทั
ั ่อจัดตั้ งบริ ษทั ใหม่ โดยจะตกลงกนในรายละเอี
ั
ประชุมหารื อรว่มกนเพื
ยดของบริ ษทั ใหม่ เชน่ ชื่อ
บริ ษทั ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็ นต้น
ในกรณี มีเจ้าหนี้ ของบริ ษทั คัดค้านการควบบริ ษทั บริ ษทั ที่เป็ นลูกหนี้ จะต้องใช้หนี้ หรื อให้
่ าหนี้ จนกวาเจ้
่ จึงจะดําเนินการควบ
ั
่ าหนี้ จะพอใจไมคั่ ดค้านเสี ยกอน
ประกนการชํ
าระหนี้ ให้แกเจ้
่
บริ ษทั ตอไป
ั
6. เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติให้ควบเข้ากนตามข้
อ 5 แล้ว ให้ยนื่ จดทะเบียนจัดตั้ งบริ ษทั
่
ใหมภายใน
14 วันนับแตวั่ นที่มีมติ โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั

1

การจดทะเบียน
ควบบริษทั จํากัด

ขัน้ ตอนที่ 1
จดทะเบียน
มติพิเศษให้ควบบริษทั

ขัน้ ตอนที่ 2
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
อันเกิดจากการควบบริษทั

ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษทั มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ควบบริษทั
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ใหม่ อนั เกิดจากการควบ

2

ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ควบบริษทั
ออกหนังสื อนัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน

ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ท้องที่

หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

ก่อนวันประชมไม่
ุ 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
จากวันที่ มีมติพเิ ศษ

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
มติพเิ ศษให้ ควบบริษทั

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

3

ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
รายชื่อบริ ษทั ที่ควบเข้ากนั
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ ในการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ควบบริษัท
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
้ ่มเติม และ/หรื อ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3. รายการจดทะเบียนแกไขเพิ
ํ ั
่ มการ
4. หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกากบและสงเสริ
ิ
ั ย(ใช้เฉพาะบริ ษทั ที่ประกอบธุรกจประกนภั
ิ
ั ยหรื อนายหน้าประกนภั
ั ย)
ประกอบธุรกจประกนภั
5. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน*ดูหลักเกณฑ์เรื่ อง
บัตรประจําตัว*
6. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
7. หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี)
่ อยหนึ่งคน
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยางน้
รับรองความถูกต้อง 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
จดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริ ษทั

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

ตัวอย่ างการกรอกคําขอจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ ควบบริษทั
4

ขัน้ ตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ อนั เกิดจากการควบ
ํ
่ าหนี้ ซึ่งเป็ น
60 วันนับแตวั่ นประกาศหนังสื อพิมพ์หรื อวันบอกกลาวเจ้
1. เมื่อพ้นกาหนด
ั ้ งหมดเข้า
เวลาครั้ งหลังสุ ดและไมมี่ เจ้าหนี้ คดั ค้าน ให้เรี ยกประชุมผูถื้ อหุน้ ของบริ ษทั ที่จะควบเข้ากนทั
่ ั ่อจัดตั้ งบริ ษทั ใหม่ โดยจะตกลงกนในรายละเอี
ั
ประชุมหารื อรวมกนเพื
ยดของบริ ษทั ใหม่ เชน่ ชื่อ
บริ ษทั ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็ นต้น
ในกรณี มีเจ้าหนี้ ของบริ ษทั คัดค้านการควบบริ ษทั บริ ษทั ที่เป็ นลูกหนี้ จะต้องใช้หนี้ หรื อให้
่ าหนี้ จนพอใจไมคั่ ดค้านเสี ยกอน
่ จึงจะดําเนินการควบบริ ษทั ตอไปได้
ั
่
ประกนการชํ
าระหนี้ ให้แกเจ้
ั
2. เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้ควบเข้ากนตามข้
อ 1 แล้ว ให้ยนื่ จดทะเบียนจัดตั้ งบริ ษทั
่
ใหมภายใน
14 วันนับแตวั่ นที่มีมติ โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจตามที่ประชุมควบบริ ษทั ลงมติ

พ้น 60 วัน เจ้ าหนีไ้ ม่ คดั ค้ าน
หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ท้องที่

ออกหนังสื อนัดประชมุผู้ถอื ห้ ุน
ของบริษทั ทีจ่ ะควบเข้ ากัน
จัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุนของบริษทั ทีจ่ ะควบ
เข้ ากันเพือ่ มีมติให้ ควบบริษทั

ภายใน 14 วัน นับจากวันที่
มีมติให้ ควบบริษัท

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
จัดตั้งบริษทั ใหม่

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
5

ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
1. ชื่อของบริ ษทั (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
่ ชื่อบริ ษทั เดิมที่ควบเข้ากนหรื
ั อจะตั้ งชื่อใหมกได้
่ ็
บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้ นใหมจะใช้
ิ
2. วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั ที่จะประกอบกจการค้
า*ดูหลักเกณฑ์การกําหนดวัตถุทป่ี ระสงค์*
3. ทุนจดทะเบียน เป็ นทุนรวมของทุกบริ ษทั ที่ควบเข้ากนั
ั มูลคาหุ
่ น้ ไมเทากน
่ ่ ั จะต้องดําเนินการแกไขมู
้ ลคาหุ
่ น้ ให้
กรณี ที่บริ ษทั ที่จะควบเข้ากนมี
่ าเนินการควบบริ ษทั
่ ั ยกอนดํ
เทากนเสี
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
่
6. รายชื่อหรื อจํานวนกรรมการที่มีอาํ นาจลงชื่อแทนบริ ษทั (อํานาจกรรมการ) *ดูตวั อยางการ
ํ
กาหนดอํ
านาจกรรมการ*
่
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ แตละคน
8. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดดวงตรา*
่
่ / สาขา (ตั้ งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ต้ งั
9. ที่ต้ งั สํานักงานแหงใหญ
สํานักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษทั หรื อกรรมการ
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. คําขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จํากดั
่ ่ องกรอกรายละเอียดเกยวกบ
ี่ ั
3. หนังสื อบริ คณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) (ใช้เฉพาะหน้า 1 แตไมต้
่ ) ผนึกอากร 200 บาท
ผูเ้ ริ่ มกอการ
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ ง (แบบ บอจ.3) ใช้ท้ งั 2 หน้า
5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
6. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
่
7. บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (แบบ บอจ.5) ของบริ ษทั ตั้ งใหมตามที
่ควบเข้ากนั
8. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณี ต้ งั ชื่อบริ ษทั ขึ้ นใหม่)
ํ ั
่ มการประกอบ
9. หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกากบและสงเสริ
ั ย (ใช้เฉพาะบริ ษทั ที่ประกอบธุรกจประกนภั
ิ
ั ยหรื อนายหน้าประกนภั
ั ย)
ธุรกจิประกนภั
่
10. สําเนาข้อบังคับของบริ ษทั ตั้ งใหมตามที
่ควบเข้ากนั ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
11. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
่
่
12. แผนที่แสดงที่ต้ งั สํานักงานแหงใหญและสถานที
่สาํ คัญบริ เวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้
่
่มิใชที่ ่ต้งั เดิมของบริ ษทั ที่ควบกนั )
เฉพาะกรณี ที่ต้งั สํานักงานแหงใหญ
การ
13. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรือ่ งบัตรประจําตัว*
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14. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อ
จดทะเบียน*
15. หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี)
่ 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. จดทะเบียนควบบริ ษทั
2. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
่ งสื อรับรอง
3. คาหนั
่ บรองสําเนาเอกสาร
4. คารั

ฉบับละ
หน้าละ

5,000 บาท
100 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*

ตัวอย่ างการกรอกคําขอจดทะเบียนตั้งบริษทั จํากัดใหม่ อนั เกิดจากการควบ
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