ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ
การจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด
หางหุนสวนตองมีหุนสวน
ตั้งแต 3 คนขึน้ ไป

ผูเปนหุนสวนทุกคนทําบันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพ
ภายใน 14 วัน

1. หุนสวนผูจัดการมีหนังสือ
แจงนายทะเบียน
2. สําเนาบันทึกขอตกลง

แจงตอนายทะเบียน

1. โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองทีอ่ ย างนอย 1 คราว
2. มีหนังสือบอกกลาวไปยังเจาหนี้

เมื่อพนกําหนด 30 วันไมมีผูใดคัดคาน/ ไดชําระหนี้/ ใหประกันหนี้

ผูเปนหุนสวนทุกคนประชุมรวมกัน
ภายใน 14 วัน
หุนสวนผูจัดการสงมอบกิจการให

ผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 14 วัน
จัดทําคําขอและเอกสารประกอบ/
ยื่นคําขอจดทะเบียน

ชําระคาธรรมเนียม

รับใบสําคัญ/
หนังสือรับรอง
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จะจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดไดอยางไร
1. หางหุนสวนจดทะเบียนหรอหางหุนสวนจํากัดตองมีผูเปนหุนสวนตั้งแตสามคนขึ้นไป
2. ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรวมกันทําบันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด
3. หุนสวนผูจัดการหางตองมีหนังสือแจงความยินยอมของผูเปนหุนสวนใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบสี่วัน นับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม โดยแนบสําเนาบันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพ
เปนบริษัทจํากัดดวย
หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ให
สงหนังสือแจงความยินยอมตอนายทะเบียนที่สํานักขอมูลธุรกิจ หรือสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขตแหงใดแหงหนึ่ง สําหรับหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มี
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหสงหนังสือแจงความยินยอม ตอนายทะเบียนไดที่สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่หางหุนสวนนั้นมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
4. หางหุนสวนตองประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก
กลาวไปยังเจาหนี้ของหางหุนสวนใหทราบเรื่องที่หางหุนสวนจะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด
5. เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพหรือวันที่บอกกลาวแลวทั้งนี้นับแต
วันที่ดําเนินการหลังสุด ไมมีผูใดคัดคาน หุนสวนผูจัดการตองจัดใหมีการประชุมผูเปนหุนสวนทุกคน เพื่อให
ความยินยอมและดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท (ถามี)
5.2 กําหนดทุนเรือนหุนของบริษัท ซึ่งตองเทากับสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนในหาง
หุนสวน และกําหนดจํานวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน
5.3 กําหนดจํานวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน (ไมนอยกวารอยละ 25)
5.4 กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุนซึ่ง
จะ ออกและจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน
5.5 แตงตั้งกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ
5.6 แตงตั้งผูสอบบัญชี
5.7 ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ
6. หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ ของหาง
หุนสวนใหแกกรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนไดใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ ตาม 5. เสร็จสิ้นแลว
7. ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชําระเงินคาหุน หรือชําระเงินคาหุนไมครบรอยละยี่สิบหาของมูลคา
หุน หรือยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแกคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตองมีหนังสอแจงใหผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน โอนกรรมสิทธิ์ หรือทําเอกสารหลักฐาน
การใชสิทธิตางๆ แลวแตกรณี ใหแกคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
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8. คณะกรรมการตองยื่นคําขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอนายทะเบียน ภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (7) ครบถวนแลว
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดแลว หางหุนสวนเดิมหมด
สภาพการเปนหางหุนสวน และหางหุนสวนที่จะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด จะตองไมมีชื่อบริษัท วัตถุที่
ประสงคทุนจดทะเบียน ผูถือหุนและสวนลงหุนของแตละคน แตกตางไปจากที่หางหุนสวนไดจดทะเบียนไว
เดิม
ขอมูลที่ตองใชในการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา
4. ขอบังคับ (ถามี)
5. จํานวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชําระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู อาชีพ สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถือหุนแตละคน
8. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกําหนดอํานาจกรรมการ*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
10. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. แบบ บอจ.2 (ใชเฉพาะหนา 1 แตไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู เริ่มกอการ) ผนึกอากร 200 บาท
4. แบบ บอจ. 3 (ใชทง้ั 2 หนา)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนารายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือชื่อ
10. สําเนารายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ
11. สําเนาขอบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถามี)
12. สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน-เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธิ์ตางๆ (ถามี)
13. หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาบอกกลาวการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด (ใชเฉพาะหนาที่มีชื่อ
หนังสือพิมพและวันที่ออกหนังสอพิมพ)
14. สําเนาหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ (ถามี)
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15. สําเนาหนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมีเจาหนี้หรือเจาหนี้ไมคัดคาน ซึ่งลงลายมือชื่อโดย กรรมการตาม
อํานาจที่ขอจดทะเบียน
16. สําเนาหนังสือคัดคานของเจาหนี้ (ถามี)
17. สําเนาหลักฐานการชําระหนี้-ใหประกันหนี้เจาหนี้ (ถามี)
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ ของหางหุนสวนที่
แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน
19. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานกงานแหง ใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
20. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน
21. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
22. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพคําขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดที่หนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทุกแหง
หรือ Download ไดจากเว็บไซต www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด ทุกจํานวน
เงินไมเกิน 100,000 บาทแหง จํานวนทุนที่กําหนดไว
500 บาท
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
5,000 บาท
และ ไมใหเกิน
250,000 บาท
2. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
100 บาท
3. หนังสือรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
4. รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ
50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจั งหวัดที่หาง
หุนสวนมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต www.dbd.go.th
(*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*)

ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ

