การจดทะเบียนควบบริษทั จากัด
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

จดทะเบียน
มติพเิ ศษให้ควบบริษทั

จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
อันเกิดจากการควบบริษทั

ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษทั มี 2 ขัน้ ตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพเิ ศษให้ควบบริษทั
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ใหม่อนั เกิดจากการควบ
การควบบริษัทจากัด คือการที่บริษัทจากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว
เพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจาก
การควบจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้
บริษัทจากัด เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทาให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมา
แทน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่ บริษัทใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิม
ที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่
ขั้นตอนและวิธกี ารในการควบบริษทั จากัด
1. บริษัทแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้าด้วยกัน
ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจานวนหุ้ นที่เข้ าประชุม การจัด ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อมีมติพิเศษ
ให้ควบบริษัท ต้องส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่
อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
2. เมื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทแล้ว แต่ละบริษัทจะต้องนามติไปจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการลงมติ
3. แต่ละบริษัทต้องลงประกาศโฆษณาการควบบริษัทในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
4. แต่ละบริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งให้เ จ้าหนี้ของบริษัท
ทราบเพื่อคัดค้านการควบบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันบอกกล่าว
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5. เมื่อ พ้น ก าหนด 60 วัน นั บ แต่ วันประกาศหนังสื อพิม พ์ห รื อวัน บอกกล่ า วเจ้ าหนี้ ซึ่ง เป็น เวลา
ครั้งหลังสุดและไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบเข้ากันทั้งหมดเข้าประชุมหารือ
ร่วมกันเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยจะตกลงกันในรายละเอียดของบริษัทใหม่ เช่น ชื่อบริษัท (จะใช้ชื่อบริษัทเดิม
หรือชื่อใหม่ก็ได้) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็นต้น
ในกรณีมีเจ้ าหนี้ของบริ ษัทคัดค้านการควบบริษัท บริษัทที่ เป็นลู กหนี้จะต้องใช้หนี้หรือให้ประกัน
การชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนกว่าเจ้าหนี้จะพอใจไม่คัดค้านเสียก่อน จึงจะดาเนินการควบบริษัทต่อไป
6. เมื่ อที่ป ระชุมผู้ ถื อหุ้ น ได้มีมติ ให้ ควบเข้ากั นตามข้ อ 5 แล้ ว ให้ ยื่นจดทะเบียนจัด ตั้งบริ ษัทใหม่
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีมติ โดยกรรมการผู้มีอานาจของบริษัท

ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษทั
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้

โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งทีอ่ ย่างน้อย 1 คราว
และส่งทางไปรษณียต์ อบรับหรือส่งมอบถึงตัวผูถ้ อื หุน้

จัดประชุมผู้ถอื หุ้น
โดยทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ไม่ตากว่
่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุน้ ที่ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามที่
กาหนดในข้อบังคับ
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ข้อมูลทีต่ ้องใช้
รายชื่อบริษัทที่ควบเข้ากัน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนมติพเิ ศษให้ควบบริษัท
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
4. หลั กฐานให้ ความเห็ น ชอบจากส านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
5. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
6. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
7. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้น สาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กรณีการยืน่ คาขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทาคาขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download
จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสาเนาเอกสารคารับรองจดทะเบียน

รายการละ
หน้าละ

500 บาท
40 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
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(1) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง ใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตวั อย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษทั
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ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ใหม่อนั เกิดจากการควบ
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

ที่ประชุมมีมติพเิ ศษให้ควบบริษทั

จดทะเบียนมติพเิ ศษควบบริษทั

- ประกาศ นสพ. 1 ครัง้
- ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้

พ้นกาหนด 60 วัน เจ้าหนีไ้ ม่คดั ค้าน/
ในกรณีทเี่ จ้าหนี้คดั ค้านได้ใช้หนี้หรือได้ประกันหนี้แล้ว
ออกหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีจ่ ะควบเข้ากัน
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งทีอ่ ย่างน้อย 1 คราว
และ ส่งทางไปรษณียต์ อบรับหรือส่งมอบถึงตัวผูถ้ อื หุน้
จัดประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ที่จะควบเข้ากัน
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

จัดทาคาขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วัน หรือ
ตามทีก่ าหนดใน
ข้อบังคับ
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ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ใหม่อนั เกิดจากการควบ
1. เมื่อพ้นกาหนด 60 วันนับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์หรือวันบอกกล่าวเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเวลาครั้งหลังสุด
และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ให้เรียกประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบเข้ากันทั้งหมดเข้าประชุมหารือร่วมกัน
เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยจะตกลงกันในรายละเอียดของบริษัทใหม่ เช่น ชื่อบริษัท (จะใช้ชื่อบริษัทเดิมหรือ
ชื่อใหม่ก็ได้) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็นต้น
ในกรณีมีเจ้าหนี้ของบริษัทคัดค้านการควบบริษัท บริษัทที่เป็นลูกหนี้จะต้องใช้หนี้หรือให้ประกัน
การชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนพอใจไม่คัดค้านเสียก่อน จึงจะดาเนินการควบบริษัทต่อไปได้
2. เมื่ อที่ป ระชุมผู้ ถื อหุ้ น ได้มีมติ ให้ ควบเข้ากั นตามข้ อ 1 แล้ ว ให้ ยื่นจดทะเบียนจัด ตั้งบริ ษั ทใหม่
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีมติ โดยกรรมการผู้มีอานาจตามที่ประชุมควบบริษัทลงมติ
ข้อมูลทีต่ ้องใช้
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
บริษัทที่ตงั้ ขึ้นใหม่จะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันหรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้
2. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุที่ประสงค์*
3. ทุนจดทะเบียน เป็นทุนรวมของทุกบริษัทที่ควบเข้ากัน
กรณีที่บริษัทที่จะควบเข้ากันมีมูลค่าหุ้นไม่เท่ากัน จะต้องดาเนินการแก้ไขมูลค่าหุ้นให้เท่ากันเสียก่อน
ดาเนินการควบบริษัท
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการ
6. รายชื่อหรือจานวนกรรมการที่มีอานาจลงชื่อแทนบริษัท (อานาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกาหนดอานาจกรรมการ*
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. ดวงตราสาคัญ (ถ้ามี ) *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
9. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจาบ้านของที่ตั้งสานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษัทหรือกรรมการ และชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อ
การ) ชาระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) ใช้ทั้ง 2 หน้า
5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
6. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน
8. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม่)

7
9. หลั กฐานให้ ความเห็น ชอบจากส านักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
10. สาเนาข้อบังคับของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน ชาระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)
11. แบบ สสช.1
12. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณี
ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบกัน)
13. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
14. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
15. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้น สาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้ เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กรณีการยืน่ คาขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทาคาขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download
จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ (อันเกิดจากการควบบริษัท)
2. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
3. หนังสือรับรอง
4. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
หน้าละ

5,000
100
40
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน
ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง ใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานั กงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตวั อย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนตัง้ บริษทั จากัดใหม่อนั เกิดจากการควบ

