ตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหน้ ุ ส่วนเป็นบริษทั จากัด
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภำพ
ภำยใน 14 วัน
แจ้งต่อนำยทะเบียน
1. โฆษณำในหนังสื อพิมพ์แห่งท้องที่อย่ำงน้อย 1 ครำว
2. มีหนังสื อบอกกล่ำวไปยังเจ้ำหนี้

ห้ำงหุน้ ส่ วนต้องมีหุน้ ส่ วน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
1. หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั กำรมีหนังสื อ
แจ้งนำยทะเบียน
2. สำเนำบันทึกข้อตกลง
ยินยอมให้แปรสภำพ

เมื่อพ้นกำหนด 30 วันไม่มีผใู ้ ดคัดค้ำน
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนประชุมร่ วมกัน
ภำยใน 14 วัน
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั กำรส่ งมอบกิจกำรให้คณะกรรมกำร
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนชำระเงินค่ำหุน้

ภำยใน 30 วัน

ภำยใน 14 วัน
จัดทำคำขอและเอกสำรประกอบ/ยืน่ คำขอจดทะเบียน
ชำระค่ำธรรมเนียม

รับใบสำคัญ/หนังสื อรับรอง

จะจดทะเบียนแปรสภาพห้ างหุ้นส่ วนเป็ นบริษทั จากัดได้ อย่างไร
1. ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนหรื อห้างหุน้ ส่วนจากัดต้องมีผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป
2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนต้องร่ วมกันทาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัด
3. หุ ้นส่ ว นผูจ้ ดั การห้างต้องมีหนังสื อแจ้งความยิน ยอมของผูเ้ ป็ นหุ ้น ส่ วนให้นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบสาเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดด้วย
ห้ า งหุ ้ น ส่ วน จดทะเบี ยน หรื อห้ า งหุ ้ น ส่ วนจ ากั ด ที่ มี ส านั ก งานแห่ งให ญ่ ตั้ งอยู่ ใ น เขต
กรุ งเทพมหานครให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สานักข้อมูลธุรกิจ หรื อส่วนจดทะเบียน
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ธุรกิจกลาง หรื อสานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าเขตแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง สาหรับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนหรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัดที่มีสานักงานแห่ งใหญ่ ต้ งั อยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสื อแจ้งความยินยอมต่อนาย
ทะเบียนได้ที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่หา้ งหุน้ ส่วนนั้นมีสานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยู่
4. ห้างหุ ้นส่ วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่ งท้องที่อย่างน้อยหนึ่ งคราวและมีหนังสื อ
บอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุน้ ส่วนให้ทราบเรื่ องที่หา้ งหุน้ ส่วนจะแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัด
5. เมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่ วนั ที่ลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์หรื อวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้
นับแต่วนั ที่ดาเนินการหลังสุ ด ไม่มีผใู้ ดคัดค้าน หุ ้นส่วนผูจ้ ดั การต้องจัดให้มีการประชุมผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุก
คน เพื่อให้ความยินยอมและดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
5.1 จัดทาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั (ถ้ามี)
5.2 กาหนดทุ น เรื อนหุ ้น ของบริ ษ ัท ซึ่งต้องเท่ ากับส่ ว นลงหุ ้น ของผูเ้ ป็ นหุ ้น ส่ วนทุ ก คนใน
ห้างหุน้ ส่วน และกาหนดจานวนหุน้ ของบริ ษทั ที่จะตกได้แก่หุน้ ส่วนแต่ละคน
5.3 กาหนดจานวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุน้ (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25)
5.4 กาหนดจานวนหุ ้นสามัญหรื อหุน้ บุริมสิทธิ รวมทั้งกาหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุน้ ซึ่ง
จะออกและจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วน
5.5 แต่งตั้งกรรมการและกาหนดอานาจของกรรมการ
5.6 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
5.7 ดาเนินการในเรื่ องอื่นๆ ที่จาเป็ นในการแปรสภาพ
6. หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การเดิ มต้องส่ งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้าง
หุน้ ส่ วนให้แก่กรรมการบริ ษทั ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ผเู้ ป็ นหุ ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดาเนินการ
ในเรื่ องต่างๆ ตาม 5. เสร็ จสิ้นแล้ว
7. ในกรณี ที่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่ วนยังไม่ได้ชาระเงินค่าหุ ้น หรื อชาระเงินค่าหุ ้นไม่ครบร้อยละยีส่ ิ บห้าของ
มูล ค่ า หุ ้น หรื อยังไม่ ได้โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ทรั พ ย์สิ น หรื อท าเอกสารหลัก ฐานการใช้สิ ท ธิ ต่ างๆ ให้แ ก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีหนังสื อแจ้งให้ผเู้ ป็ นหุ ้นส่ วนชาระเงิน ค่าหุ ้น โอนกรรมสิ ทธิ์
หรื อทาเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสือแจ้ง
8. คณะกรรมการต้องยื่นคาขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่
วันนับแต่วนั ที่ได้ดาเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ ้นส่วนเป็ นบริ ษทั จากัดแล้ว ห้างหุ ้นส่ วนเดิมหมด
สภาพการเป็ นห้างหุน้ ส่ วน และห้างหุ ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัด จะต้องไม่มีชื่อบริ ษทั วัตถุที่
ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และส่วนลงหุน้ ของแต่ละคน แตกต่างไปจากที่หา้ งหุน้ ส่วนได้จดทะเบียน
ไว้เดิม
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ข้ อมูลทีต่ ้องใช้ ในการแปรสภาพห้ างหุ้นส่ วนเป็ นบริษัทจากัด
1. ชื่อของบริ ษทั
2. ที่ต้งั สานักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั ที่จะประกอบกิจการค้า
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. จานวนทุน (ค่าหุน้ ) ที่เรี ยกชาระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน
8. รายชื่อหรื อจานวนกรรมการที่มีอานาจลงชื่อแทนบริ ษทั (อานาจกรรมการ) *ดูตวั อย่ำงกำรกำหนด
อำนำจกรรมกำร*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
10. ตราสาคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้ างหุ้นส่ วนเป็ นบริษัทจากัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนบริ ษทั จำกัด
3. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพำะหน้ำ 1 แต่ไม่ตอ้ งกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ ริ่ มก่อกำร) ผนึกอำกร 200 บำท
4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ท้งั 2 หน้ำ)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนำรำยชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในกำรประชุมให้ควำมยินยอมและดำเนินกำรแปรสภำพพร้อมลำยมือชื่อ
10. สำเนำรำยงำนกำรประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในกำรให้ควำมยินยอมและดำเนินกำรแปรสภำพ
11. สำเนำข้อบังคับ ผนึกอำกร 200 บำท (ถ้ำมี)
12. สำเนำหลักฐำนกำรรับชำระค่ำหุน้ -โอนกรรมสิ ทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสำรหลักฐำนกำรให้ใช้สิทธิ์ต่ำงๆ
(ถ้ำมี)
13. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณำบอกกล่ำวกำรแปรสภำพห้ำงหุน้ ส่วนเป็ นบริ ษทั จำกัด (ใช้เฉพำะ
หน้ำที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์)
14. สำเนำหนังสือบอกกล่ำวเจ้ำหนี้ (ถ้ำมี)
15. สำเนำหนังสือยืนยันว่ำห้ำงหุน้ ส่วนไม่มีเจ้ำหนี้หรื อเจ้ำหนี้ไม่คดั ค้ำน ซึ่งลงลำยมือชื่อโดย
กรรมกำรตำมอำนำจที่ขอจดทะเบียน
16. สำเนำหนังสือคัดค้ำนของเจ้ำหนี้ (ถ้ำมี)
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17. สำเนำหลักฐำนกำรชำระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้ำหนี้ (ถ้ำมี)
18. หนังสือยืนยันกำรรับมอบกิจกำร ทรัพย์สิน บัญชี เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ของห้ำงหุน้ ส่วนที่
แปรสภำพซึ่งลงลำยมือชื่อโดยกรรมกำรตำมอำนำจที่ขอจดทะเบียน
19. แผนที่แสดงที่ต้งั สำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่สำคัญบริ เวณใกล้เคียงโดยสังเขป
20. สำเนำบัตรประจำตัวของกรรมกำรทุกคน
21. สำเนำหลักฐำนกำรเป็ นผูร้ ับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี)
22. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู้ อจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อผูข้ อจดทะเบียน ให้ผเู้ ป็ น
เจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ ที่หน่ วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทุกแห่งหรือ Download ได้ จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. ทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บำทแห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 500 บำท เศษของ 100,000 บำท
ให้คิดเป็ น 100,000 บำท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่ำ 5,000 บำท และไม่ให้เกิน 250,000 บำท
2. ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
ฉบับละ
100 บำท
3. หนังสือรับรอง
รำยกำรละ
40 บำท
4. รับรองสำเนำเอกสำร
หน้ำละ
50 บำท
สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
2. สานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยูจ่ งั หวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่
บริ ษทั มีสานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยู่
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th
(*ดูคาแนะนาการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*)

ตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
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