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เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ก็ใหดำเนินการดังนี้
1. ผูเริ่มกอการจัดใหมีการจองซื้อหุนทั้งหมด
2. เมื่อมีการจองซื้อหุนหมดแลว ก็ใหผูเริ่มกอการออกหนังสือนัดประชุมผูเขาชื่อซื้อหุนเพื่อประชุม
จัดตั้งบริษัท การออกหนังสือนัดประชุมจะตองหางจากวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือกอนวันประชุม
อยางนอย 7 วัน)
3. จัดประชุมผูเขาชื่อซื้อหุนเพื่อจัดตั้งบริษัท
3.1 องคประชุมจะตองมีผูเขาชื่อซื้อหุนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน ผูเขาชื่อซื้อหุน
ทั้งหมดและนับจำนวนหุนรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด (จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนก็ได)
3.2 วาระการประชุม
(1) รับรองบัญชีรายชื่อฐานะและสำนักของผูเขาชื่อซื้อหุน พรอมทั้งจำนวนหุนซึ่งตางคนไดลงชื่อซื้อไว
(2) พิจารณาตั้งขอบังคับของบริษัท
(3) พิจารณาใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเริ่มกอการไดทำไว และคาใชจายที่ผูเริ่มกอการ
ตองจายในการเริ่มกอตั้งบริษัท
(4) พิจารณาเรื่องหุน
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกและกำหนดอำนาจกรรมการ
(6) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมทั้งกำหนดคาสินจาง (การตั้งผูสอบบัญชี
รั บ อนุ ญาตเพื ่ อตรวจสอบและรั บ รองงบการเงิน ต องแต งตั้ งบุ คคลธรรมดาเทานั ้น จะแตงตั้งสำนั ก งาน
ตรวจสอบบัญชีไมได)
4. ผูเริ่มกอการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดใหแกคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม
5. คณะกรรมการเรียกเก็บคาหุนจากผูเขาชื่อซื้อหุน อยางนอยรอยละ 25 ของมูลคาหุน
6. เมื่อเก็บคาหุนไดครบแลว ใหกรรมการผูมีอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแลวยื่นจดทะเบียน
ตอนายทะเบียน
การยื ่ น จดทะเบี ย นจะต อ งให ก รรมการผู  ม ี อ ำนาจเป น ผู  ล งลายมื อ ชื ่ อ ในคำขอจดทะเบี ย นและ
ตองยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ถาไมจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกลาว
จะทำใหการประชุ มตั้งบริ ษัทเสีย ไป หากตอไปตองการจดทะเบีย นตั้งบริษัทก็ ต องดำเนิน การจั ดประชุ ม
ผูจองซื้อหุนใหม
ขอมูลที่ตองใชในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ขอบังคับ (ถามี)
2. จำนวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชำระแลวทุกหุน อยางนอยรอยละ 25 ของมูลคาหุน
3. ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ)
ของกรรมการ
4. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกำหนดอำนาจกรรมการ*
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5. ที่ตั้งสำนั กงานแห งใหญ/สาขา พรอมเลขรหัสประจำบ านของที่ ตั้ งสำนั กงาน, E-mail, หมายเลข
โทรศัพทของบริษัท และ/หรือชื่อหรือที่อยูเว็บไซต (URL) ที่ใชในการประชาสัมพันธหรือประกอบธุรกิจ
6. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
7. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ) และจำนวนหุน
ของผูถือหุนแตละคน
8. ดวงตราสำคัญ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการกำหนดดวงตรา*
บริ ษ ั ท จะไม จ ดทะเบี ย นตราสำคั ญของบริ ษ ัท ก็ ไ ด หากว า อำนาจกรรมการไม ไ ด ก ำหนดให ต อง
ประทับตราสำคัญดวย
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download จาก https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. รายการจดทะเบียนจัดตัง้ (แบบ บอจ.3)
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
5. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
6. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
7. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
8. สำเนาขอบังคับ ชำระคาอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี)
9. สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
10. กรณีบริษัทจำกัดมีผูถือหุนเปนคนตางดาวถือหุนในบริษัทจำกัดไมถึงรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือกรณีบริษัทจำกัดไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามหรือรวมลงนาม
ผูกพันบริษัท ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
แตละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจำนวนเงินที่สอดคลองกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุน
ของผูถือหุนแตละราย ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 205/2555 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
11. กรณีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติมตาม
คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
12. แบบ สสช.1
13. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแหงใหญและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
14. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
15.สำเนาหลักการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
16. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
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สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรั บรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
2. หนังสือรับรอง
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน
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สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
1. หนวยงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แหง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค)
และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) เฉพาะการขอจดทะเบียนธุรกิจหลักทรัพยย่ืน
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. หน ว ยงานในสว นภูมิ ภาคที ่ส ำนั กงานพาณิชยจังหวัด จังหวัดละ 1 แหง รวมถึงสาขาของ
สำนักงานพาณิชยจังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
นอกจากนี้สามารถยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซต https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
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