ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษัทเอกชนกับบริษัทมหาชนจากัด

บริษัทเอกชน

บริษัทมหาชนจากัด

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติ
ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติ
ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้

โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง

 ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 3 ครั้ง
 ส่งให้นายทะเบียน

ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ไม่น้อยกว่า 7 วัน

จัดประชุมผู้ถือหุน้
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ มีมติพเิ ศษ
ให้ควบบริษทั

จัดประชุมผู้ถือหุน้
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ มีมติให้ควบบริษทั
(คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4)

ภายใน 14 วัน

ภายใน 14 วัน

1. จดทะเบียนมติพิเศษควบบริษทั
2. ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครัง้
3. ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้
คัดค้านภายใน ๖๐ วัน
ภายใน 60 วัน

ภายใน 6 เดือน

งไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้
ถือหุ้น และลงพิมพ์โฆษณาใน
ค้า่ น อย่าง
หนังสือพิมเจ้
พ์แาห่หนี
งท้้คอัดงที
น้อย 1 ครั้ง

1. ประกาศหนังสือพิมพ์ 3 วัน
2. ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้
คัดค้านภายใน 2 เดือน
ภายใน 2 เดือน

เจ้าหนี้ไม่คัดค้าน

ชาระหนี้/ให้ประกัน
ประธานกรรมการของแต่ละบริษัทที่จะควบกันเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมผู้ถือหุน้ ร่วมของทุกบริษทั ที่จะควบเข้าด้วยกัน
ภายใน 14 วัน

จัดทาคาขอจดทะเบียน/
ยื่นจดทะเบียนควบบริษทั ต่อนายทะเบียน

การจดทะเบียนควบบริษัท
การควบบริษั ท คื อ การรวมกิ จ การของบริษัท ตั้ง แต่ 2 บริษั ท ขึ้น ไปเพื่อ ให้ เหลือ บริษัท เดีย ว
โดยบริษัท 2 บริษัทที่จะควบกันเพื่อเป็นบริษัทมหาชนจากัดนั้น จะเป็นบริษัทมหาชนจากัดทั้ง 2 บริษัท หรือ
เป็นบริษัทมหาชนจากัดกับบริษัท เอกชนก็ ได้ ซึ่งเมื่อบริษัทควบกันแล้วจะมีผลทาให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัท
สิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทน
1. หลักการทั่วไป (มาตรา 146)
เมื่ อบริษั ทมหาชนจ ากั ดตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป หรือบริษัทมหาชนจ ากั ดกับบริษั ทเอกชน มี ความ
ประสงค์จะควบกันเป็นบริษัทมหาชนจากัด แต่ละบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้ควบบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (มาตรา 146) (ในกรณีที่เป็นการควบกับบริษัทเอกชน ต้องมีมติพิเศษตามที่กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1194) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัท
เดิมหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล (มาตรา 152) โดยบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่จากการควบบริษัท จะได้ไปทั้ ง
ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด (มาตรา 153)
2. ขั้นตอนในการจดทะเบียนควบบริษัท
2.1 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้ควบบริษัท
ในการควบเป็นบริษัท มหาชนจากั ดนั้น ให้คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัดและ
บริษัทเอกชนที่มีความประสงค์จะควบเป็นบริษัทมหาชนจากัด ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ มีมติให้
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดและบริษัทเอกชนนั้น มีขั้นตอนดังนี้
- กรณีบริษัทมหาชนจากั ด ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียด โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้องทาการโฆษณาก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน (มาตรา 101 ประกอบมาตรา 6)
มติที่ ป ระชุม เพื่ อ ให้มีก ารควบบริษัท ของบริษัท มหาชนจ ากั ด ผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ยงทั้ ง หมดของถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และมี สิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน (มาตรา 146)
- กรณี บริษัท เอกชน ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุส ถานที่ วัน เวลา
สภาพแห่งกิจการที่จะประชุม และระบุข้อความที่จะเสนอให้ลงมติ จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
และโฆษณาคาบอกกล่าวนั ดประชุม ในหนั งสือพิม พ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่ อนวันประชุม ไม่ น้อยกว่า 14 วัน
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175)
มติที่ประชุมเพื่อให้มีการควบบริษัทของบริษัทเอกชน ผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษให้ควบบริษัท
ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1194
หลังจากที่บริษัทเอกชนลงมติพิเศษให้ควบบริษัท บริษัทเอกชนต้องนามติดังกล่าวไป
จดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ลงมติ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1239)

-2ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ครั้งสุดท้ ายก่อนวันที่ มีมติให้ควบบริษัท และในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กาหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้น
ไม่ยอมขายหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคาเสนอขอซื้อ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท
ใหม่ที่ควบกัน (มาตรา 146 วรรค 2)
2.2 โฆษณามติการควบบริษัท และแจ้งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท
- กรณีบริษัทมหาชนจากัด บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยมีกาหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคาคัดค้านภายใน 2 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทต้องโฆษณามติการควบบริษัททางหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันภายในกาหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย หากมีการคัดค้าน บริษัทจะควบกันไม่ได้จนกว่าจะได้ชาระหนี้
หรือให้ประกันหนี้นั้นแล้ว (มาตรา 147 ประกอบ มาตรา 6)
- กรณี บ ริษัท เอกชน บริษัท ต้องส่ง คาบอกกล่าวรายการที่ ประสงค์จะควบบริษัท ไปยัง
เจ้าหนี้ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยมีกาหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคาคัดค้าน
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น และบริษัทต้องโฆษณามติการควบบริษัททางหนังสือพิมพ์
อย่างน้อย 1 ครั้งภายในกาหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย หากมีการคัดค้าน บริษัท จะควบกันไม่ได้จนกว่าจะได้
ชาระหนี้หรือให้ประกันหนี้นั้นแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1240)
2.3 บริษัทที่จะควบกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ประธานกรรมการของบริษัทที่จะควบกันต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ ให้มา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามมาตรา 148 ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบกันให้แก่ผู้ถือหุ้น
(2) ชื่อของบริษัทที่ควบกัน โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือใช้ชื่ อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่จะ
ควบกันก็ได้
(3) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบกัน
(4) ทุนของบริษัทที่ควบกัน โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชาระแล้วของบริษัทที่จะควบ
กันทั้งหมดรวมกัน และถ้าบริษัทที่จะควบกันได้นาหุ้นออกจาหน่ายครบตามจานวนที่ จดทะเบียนไว้แล้วจะ
เพิ่มทุนในคราวเดียวกันนี้ก็ได้
(5) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบกัน
(6) ข้อบังคับของบริษัทที่ควบกัน
(7) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบกัน
(8) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบกัน
(9) เรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้
ลงมติให้ควบกันเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมร่วมจะลงมติให้ขยายเวลาออกไป แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกิน 1 ปี

-3ในการประชุมร่วมกันต้องมีผู้ถือหุ้นนับจานวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัททีจ่ ะควบกันมาประชุมจึงเป็นองค์ประชุม และให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการควบบริษัท จะต้องอยู่ในท้องที่ อัน
เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกัน
2.4 ส่งมอบกิจการและจดทะเบียนควบบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่ างๆ
ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบกันแล้วภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมร่วม และคณะกรรมการ
ของบริษัทที่ควบกันแล้วต้องขอจดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมร่วม
ทั้งนี้ หากบริษัทที่ควบกันไม่ประสงค์จะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นชื่อบริษัท
คณะกรรมการของบริษั ท ใดบริษั ท หนึ่ง ต้อ งด าเนิน การจองชื่ อบริษั ท มหาชนจ ากั ดด้ วยตนเองที่ เว็บ ไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th) โดยชื่อดังกล่าวจะต้องต้องมีคาว่า “บริษัท” นาหน้า และ
คาว่า “จ ากัด (มหาชน)” ต่อ ท้ ายหรือ ใช้อัก ษรย่อว่า “บมจ.” นาหน้า แทนคาว่า “บริษัท ” และ “จากั ด
(มหาชน)” หรือจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือ
ได้จ ดทะเบียนไว้ก่ อ นแล้ว (มาตรา 13) หรือขัดกั บ กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในมาตรา 11 มาตรา 14 (4) และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนด
ไว้ดังนี้
“ข้อ ๑ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อดังต่อไปนี้ เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทโดยมิได้รับ
พระบรมราชานุญาต หรือมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระนามของพระเจ้ า แผ่ น ดิ น พระมเหสี หรื อ รั ช ทายาท หรื อ
พระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
(๒) ชื่อประเทศ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้ องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ
(๓) ชื่อที่มีความหมายแสดงว่า บริษัทหรือกิจการของบริ ษัทเป็นบริษัทหรือ
กิจการที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินกิจการ
ข้อ ๒ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อ คา หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท
(๑) ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(๒) อาจก่ อให้เกิ ดความส าคัญ ผิด หรือการหลอกลวงประชาชนเกี่ ยวกั บ
ความเป็นเจ้าของ ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น
ข้อ ๓ ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาต่างประเทศ บริษัทต้องเขียนชื่อภาษาต่างประเทศ
นั้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย โดยมีคาว่า "Public Company
Limited" ต่อท้ายชื่อ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ บ ริษั ท ประกอบกิ จ การธนาคาร บริษั ท จะไม่ ใช้ค าว่า "บริษั ท "
นาหน้าชื่อก็ได้”

-4ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติชื่อบริษัทที่จองแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัท
มหาชนจากัดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนควบบริษัท โดยใบแจ้งผลการจองชื่อจะมีอายุ 30
วัน นับแต่วันที่จองชื่อได้ หากไม่ได้ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะต้องขอจองชื่อใหม่
3. การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
3.1 ให้กรรมการบริษัททุกคน ลงลายมือชื่อด้วยตนเองในคาขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
หรือพนัก งานเจ้าหน้ าที่ อย่ างไรก็ ตาม ในกรณี ที่ ไม่ อาจลงลายมื อชื่อต่ อหน้ านายทะเบีย นหรือ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3 กาหนดให้
ผู้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในรายการต่างๆ ในคาขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ได้
(1) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผูร้ ับรองลายมือชื่อไว้กับ
นายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในแบบคาขอจดทะเบียน (บมจ.101)
(2) นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต หรือนายตารวจ
ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตารวจเอกขึ้นไป ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี ภูมิลาเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการลงลายมือชื่อตามแบบ (บมจ.404) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย
(3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทู ต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคล
ดังกล่าว สาหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ ผู้ขอจดทะเบียนมี ภูมิล าเนาหรือพานัก
อาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอานาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีคารับรองของบุคคลตาม (3) รับรองลายมือชื่อ
ของผู้รับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วย
3.2 ในการขอจดทะเบียน ให้กรรมการบริษัทผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท อย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อขอจดทะเบียน โดยกรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (4) และ ข้อ 2 (5)
4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
คาขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ขึ้นตามที่รัฐมนตรีกาหนด และต้อง
มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์ ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
และหากมีสาเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ
สาเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่งการจดทะเบียนควบบริษัทมหาชนจากัด ใช้เอกสารดังนี้
(1) คาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แบบ บมจ. 101)
(2) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.001)
(3) วัตถุประสงค์ (แบบ บมจ.002)
(4) รายการข้อมูลของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ. 005)
(5) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.006)
(6) ข้อบังคับของบริษัท
(7) สาเนารายงานการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกัน
(8) หนังสือรับรองว่าได้มีการส่งหนังสือแจ้งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท
(9) หนังสือรับรองว่าได้มีการลงโฆษณามติให้ควบบริษัทของแต่ละบริษัทในหนังสือพิมพ์ โดย
ระบุฉบับและวันที่ลงไว้ด้วย

-5(10) ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจากัด (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
(11) สาเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัด (กรณีบริษัทจากัดควบกับบริษัทมหาชน)
(12) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(13) หนังสือจากหน่วยงานที่ กากับดูแลการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบก่อน เช่น
- ธุร กิ จ ธนาคาร เงิ น ทุ น เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
- ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องจดทะเบียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบริโภค
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(http://www.dbd.go.th)
5. ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนควบบริษัท
10,000 บาท
(2) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนควบบริษัท
200 บาท
(3) หนังสือรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
(4) รับรองสาเนาเอกสาร
หน้าละ
50 บาท
6. สถานที่ให้บริการ
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นด้ วยตนเอง ณ ส่ วนจดทะเบี ยนบริษั ท มหาชนและธุ ร กิ จ พิ เ ศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและ
ธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

