การจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
ขั้นตอนที่ 2

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมอันเกิดจากการควบ

01
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

02

02
03
04
กอนวันประชุมไมนอยกวา
7 วัน หรือตามที่กำหนด
ในขอบังคับของบริษัท

05
06

ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ
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ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมอันเกิดจากการควบ
1. เมื่อพนกำหนด 60 วันนับแตวันประกาศหนังสือพิมพหรือวันบอกกลาวเจาหนี้ ซึ่งเปนเวลาครั้งหลังสุด
และไมมีเจาหนี้คัดคาน ใหเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัทที่จะควบเขากันทั้งหมดเขาประชุมหารือรวมกัน
เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม โดยจะตกลงกันในรายละเอียดของบริษัทใหม เชน ชื่อบริษัท (จะใชชื่อบริษัทเดิมหรือ
ชื่อใหมก็ได) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ ขอบังคับ วัตถุประสงค เปนตน
ในกรณีมีเจาหนี้ของบริษัทคัดคานการควบบริษัท บริษัทที่เปนลูกหนี้จะตองใชหนี้หรือใหประกัน
การชำระหนี้ใหแกเจาหนี้จนพอใจไมคัดคานเสียกอน จึงจะดำเนินการควบบริษัทตอไปได
2. เมื่อที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหควบเขากันตามขอ 1 แลว ใหยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม
ภายใน 14 วันนับแตวันที่มีมติ โดยกรรมการผูมีอำนาจตามที่ประชุมควบบริษัทลงมติ
ขอมูลที่ตองใช
1. กรณี ใ ช ช ื ่ อ บริ ษ ั ท ใหม น อกเหนื อ จากชื ่ อ บริ ษ ั ทที ่ ม าควบกั น ต อ งตรวจสอบและจองชื ่ อใหม
ชื่อของบริษัท *ดูหลักเกณฑการใชชื่อนิติบุคคล*
ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลไดที่ : https://reserve.dbd.go.th/
บริษัทที่ตั้งขึ้นใหมจะใชชื่อบริษัทเดิมที่ควบเขากันหรือจะตั้งชื่อใหมก็ได
2. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกำหนดวัตถุที่ประสงค*
3. ทุนจดทะเบียน เปนทุนรวมของทุกบริษัทที่ควบเขากัน
กรณีที่บริษัทที่จะควบเขากันมีมูลคาหุนไมเทากัน จะตองดำเนินการแกไขมูลคาหุนใหเทากันเสียกอน
ดำเนินการควบบริษัท
4. ขอบังคับ (ถามี)
5. ชื่อ ที่อยู อาชีพ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการ
6. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกำหนดอำนาจกรรมการ*
7. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ และจำนวนหุนของผูถือหุนแตละคน
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8. ดวงตราสำคัญ (ถามี ) *ดูหลักเกณฑการกำหนดดวงตรา*
9. ที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ / สาขา (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด) พรอมเลขรหัสประจำบานของที่ตั้งสำนักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือกรรมการ และชื่อหรือที่อยูเว็บไซต (URL) ที่ใชในการประชาสัมพันธ
หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมอันเกิดจากการควบ
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) (ใชเฉพาะหนา 1 แตไมตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเริ่มกอการ)
ชำระคาอากรแสตมป 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) ใชทั้ง 2 หนา
5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
6. แบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.)
7. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) ของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน
8. ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมหมดอายุ (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม)
9. หลักฐานใหความเห็ นชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการกำกับ และสงเสริมการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย)
10. สำเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน ชำระคาอากรแสตมป 200 บาท (ถามี)
11. แบบ สสช.1
12. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแหงใหญและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสำนักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบกัน)
13. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
14. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
15. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
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คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม (อันเกิดจากการควบบริษัท)
2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
3. หนังสือรับรอง
4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการละ
หนาละ

5,000
100
40
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิชย
จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแหงใหญของบริษัทตั้งอยู ดังนี้
1. บริษัทจำกั ดที่ มีส ำนักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบี ย นที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก
สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค) และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา))
เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นขอจดทะเบียนที่สำนั กงาน
พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดที่บริษัทจำกัดนั้นมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู
นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
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