การจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัด
ขั้นตอน

การจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัด
หางหุนสวนตองมีหุนสวน
ตั้งแต 3 คน ขึ้นไป

01
ภายใน 14 วัน

02

1. หุนสวนผูจัดการมีหนังสือแจงนายทะเบียน
2. สำเนาบันทึกขอตกลง

03
04
05
ภายใน 14 วัน

06
ภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรบั หนังสือ
แจงใหชำระคาหุน

07
ภายใน 14 วัน

08
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จะจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัดไดอยางไร
1. หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจำกัดตองมีผูเปนหุนสวนตั้งแตสามคนขึ้นไป
2. ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรวมกันทำบันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพเปนบริษัทจำกัด
3. หุนสวนผูจัดการหางตองมีหนังสือแจงความยินยอมของผูเปนหุนสวนใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบสี่วัน นับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม โดยแนบสำเนาบันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพ
เปนบริษัทจำกัดดวย
หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหสงหนังสือแจงความยินยอมตอนายทะเบียนที่สำนักขอมูลธุรกิจ หรือสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขตแหงใดแหงหนึ่ง สำหรับหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจำกัดที่มี
สำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหสงหนังสือแจงความยินยอม ตอนายทะเบียนไดที่สำนักงาน
พาณิชยจังหวัดที่หางหุนสวนนั้นมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู
4. หางหุนสวนตองประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก
กลาวไปยังเจาหนี้ของหางหุนสวนใหทราบเรื่องที่หางหุนสวนจะแปรสภาพเปนบริษัทจำกัด
5. เมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพหรือวันที่บอกกลาวแลวทั้งนี้นับแต
วันที่ดำเนินการหลังสุด ไมมีผูใดคัดคาน หุนสวนผูจัดการตองจัดใหมีการประชุมผูเปนหุนสวนทุกคน เพื่อให
ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 จัดทำหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท (ถามี)
5.2 กำหนดทุนเรือนหุนของบริษัท ซึ่งตองเทากับสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนในหางหุนสวน
และกำหนดจำนวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน
5.3 กำหนดจำนวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน (ไมนอยกวารอยละ 25)
5.4 กำหนดจำนวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุนซึ่งจะออก
และจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน
5.5 แตงตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจของกรรมการ
5.6 แตงตั้งผูสอบบัญชี
5.7 ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเปนในการแปรสภาพ
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6. หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ ของหางหุนสวน
ใหแกกรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนไดใหความยินยอมและดำเนินการในเรื่องตางๆ
ตาม (5) เสร็จสิ้นแลว
7. ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชำระเงินคาหุน หรือชำระเงินคาหุนไมครบรอยละยี่สิบหาของมูลคาหุน
หรื อ ยั ง ไม ไ ด โ อนกรรมสิ ท ธิ ์ ท รั พ ย ส ิ น หรื อ ทำเอกสารหลั ก ฐานการใช ส ิ ท ธิ ต  า งๆ ให แ ก ค ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตองมีหนังสือแจงใหผูเปนหุนสวนชำระเงินคาหุน โอนกรรมสิทธิ์ หรือทำเอกสารหลักฐาน
การใชสิทธิตางๆ แลวแตกรณี ใหแกคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
8. คณะกรรมการตองยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจำกัดตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ไดดำเนินการตาม (7) ครบถวนแลว
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัดแลว หางหุนสวนเดิมหมดสภาพ
การเปนหางหุนสวนและหางหุนสวนที่จะแปรสภาพเปนบริษั ทจำกัดจะตองไมมีชื่อบริษัท วัตถุที่ประสงค
ทุนจดทะเบียน ผูถือหุนและสวนลงหุนของแตละคน ที่ตั้งสำนักงาน แตกตางไปจากที่หางหุนสวนไดจดทะเบียน
ไวเดิม
ขอมูลที่ตองใชในการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท (ชื่อเดิม)
2. ที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ (ที่ตั้งสำนักงานแหงใหญของหางหุนสวนเดิม)
3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา (ที่กำหนดไวเดิม)
4. ขอบังคับ (ถามี)
5. จำนวนทุน (ตามจำนวนที่จดทะเบียนไวเดิม) ที่เรียกชำระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู อาชีพ สัญชาติ และจำนวนหุนของผูถือหุนแตละคน (ผูเปนหุนสวน, สัดสวนการลงหุน
ตามที่จดทะเบียนไวเดิม)
8. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกำหนดอำนาจกรรมการ*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
10. ดวงตราสำคัญ *ดูหลักเกณฑการกำหนดดวงตรา*
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
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เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. แบบ บอจ.2 (ใชเฉพาะหนา 1 แตไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเริ่มกอการ) ชำระคาอากร 200 บาท
4. แบบ บอจ. 3 (ใชทั้ง 2 หนา)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1
9. สำเนารายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพรอมลายมือชื่อ
10. สำเนารายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
11. สำเนาขอบังคับ ชำระคาอากร 200 บาท (ถามี)
12. สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุน-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน-เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธิต์ าง ๆ (ถามี)
13. หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาบอกกลาวการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจำกัด (ใชเฉพาะ
หนาที่มีชื่อหนังสือพิมพและวันที่ออกหนังสอพิมพ)
14. สำเนาหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ (ถามี)
15. สำเนาหนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมีเจาหนี้หรือเจาหนี้ไมคัดคาน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการ
ตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
16. สำเนาหนังสือคัดคานของเจาหนี้ (ถามี)
17. สำเนาหลักฐานการชำระหนี้-ใหประกันหนี้เจาหนี้ (ถามี)
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ ของหางหุนสวนที่
แปรสภาพ ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
19. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนกงานแหง ใหญและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
20. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
21. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
22. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
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คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียน
หรือหางหุนสวนจำกัดเปนบริษัทจำกัด
2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
3. หนังสือรับรอง
4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

ฉบับละ
รายการละ
หนาละ

5,000
100
40
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิ ชย
จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแหงใหญของหางหุนสวนตั้งอยู ดังนี้
1. หางหุนสวนที่มีสำนักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก
สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค) และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา))
**ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. หางหุนสวนที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นขอจดทะเบียนที่สำนั กงาน
พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดที่หางหุนสวนนั้นมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู
นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
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