ขั้นตอนการแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษทั มหาชนจากัด

บริษัทเอกชน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติให้เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามข้อบังคับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมมีมติพิเศษให้แปรสภาพ
เป็นบริษทั มหาชนจากัดด้วยคะแนนเสียง 3/4
(มติอื่นคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนฯ)
ภายใน 14 วัน

จัดทาคาขอจดทะเบียน/
ยื่นจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด

การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจากัด
การแปรสภาพบริษัท เอกชนเป็นบริษัท มหาชนจากัด คือ การเปลี่ยนสถานะของนิติบุคคลจาก
บริษัทเอกชนซึ่งจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจากัดตามพระราชบัญญัติ
มหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อบริษัทเอกชนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดแล้ว จะมีผลทาให้บริษัทเอกชน
นั้นสิ้นสภาพไป เกิดเป็นบริษัทมหาชนใหม่ขึ้นมาแทน
๑. หลักการทั่วไป
บริษัทเอกชนที่มีความประสงค์จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด ต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๑๙๔ ให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากั ด (มาตรา ๑๘๐) เมื่ อ นายทะเบี ยนรับ จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชนจ ากั ดแล้ว จะท าให้
บริษัทเอกชนเดิมสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัท ตาม มาตรา ๑๘๔ และบริษัทมหาชนจากัดที่แปรสภาพมาจาก
บริษัทเอกชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด (มาตรา ๑๘๕)
๒. ขั้นตอนในการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
๒.๑ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้แปรสภาพบริษัท
๒.๑.๑ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ในการแปรสภาพเป็ น บริษั ท มหาชนจ ากั ด นั้ น ให้ ค ณะกรรมการของบริษั ท
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติให้เรียกประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเอกชนนั้น
ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือ นัดประชุม ระบุส ถานที่ วัน เวลา สภาพแห่งกิ จการที่ จะประชุ ม และระบุ
ข้อความที่จะเสนอให้ลงมติ จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์อย่างน้อย ๑ ครั้งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๑๗๕)
๒.๑.๒ กิจการที่คณะกรรมการต้องพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามมาตรา ๑๘๑ ดังนี้
(๑) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอกชนที่จาเป็นต้องแก้ไข (โดยจะมีการแก้ไข
เพิ่มทุนบริษัทภายหลังแปรสภาพแล้วด้วยก็ได้)
(๒) ข้อบังคับ
(๓) เลือกตั้งกรรมการ
(๔) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
(๕) เรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นในการแปรสภาพ
๒.๑.๓ การใช้ชื่อ ของบริษัท ที่จ ะมี การแปรสภาพจากบริษัท เอกชนเป็นบริษัท มหาชน
จากัด
บริษัทเอกชนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด อาจใช้ชื่อของบริษัทเอกชน
เดิมเป็นชื่อชองบริษัทมหาชนจากัดก็ได้ แต่หากบริษัทไม่ประสงค์จะใช้ชื่อเดิมของบริษัท เอกชนเป็นชื่อบริษัท

-2มหาชนจากัด คณะกรรมการของบริษัททเอกชนต้องดาเนินการจองชื่อบริษัทมหาชนจากัดด้วยตนเองที่เว็บไซต์
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)” หรือจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้
จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (มาตรา ๑๓) หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในมาตรา
๑๑ มาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ ๑ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อดังต่อไปนี้ เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทโดยมิได้
รับพระบรมราชานุญาต หรือมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิ น พระมเหสี หรือรัชทายาท หรือพระบรม
วงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
(๒) ชื่อประเทศ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ
(๓) ชื่อที่มีความหมายแสดงว่า บริษัทหรือกิจการของบริษัทเป็นบริษัทหรือ
กิจการที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินกิจการ
ข้อ ๒ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อ คา หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท
(๑) ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(๒) อาจก่อให้เกิดความส าคั ญผิด หรือการหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกั บ
ความเป็นเจ้าของ ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ ใ ช้ ชื่ อ เป็ น อั ก ษรภาษาต่ า งประเทศ บริ ษั ท ต้ อ งเขี ย นชื่ อ
ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย โดยมีคา
ว่า "Public Company Limited" ต่อท้ายชื่อ
ข้อ ๔ ในกรณีที่ บ ริษัท ประกอบกิ จการธนาคาร บริษัท จะไม่ ใช้คาว่า "บริษัท "
นาหน้าชื่อก็ได้”
ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมตั ิชื่อบริษัทที่จองแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชือ่
บริษัทมหาชนจากัดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนควบบริษัท โดยใบแจ้งผลการจองชื่อจะมีอายุ
๓๐ วัน นับแต่วันที่จองชื่อได้ หากไม่ได้ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ
ของบริษัทเอกชนจะต้องขอจองชื่อใหม่
๒.๑.๔ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมเพื่อให้มีการแปรสภาพบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องมี มติพิเศษให้แปรสภาพ
บริษัทตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๙๔ (มาตรา ๑๘๐)

-3๒.๒ ส่งมอบกิจการและจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจากัด
คณะกรรมการของบริษัทเอกชนต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ ของบริษัทเอกชนให้แก่คณะกรรมการทีไ่ ด้รับเลือกตั้งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
มีการประชุม (มาตรา ๑๘๒)
ภายใน ๑๔ วันหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ต้องขอ
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจากัดต่อนายทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๓
๓. การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
๓.๑ ให้ ก รรมการบริษั ท ทุ ก คน ลงลายมื อ ชื่อด้ วยตนเองในคาขอจดทะเบี ยนต่อ หน้ านาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓ กาหนดให้
ผู้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในรายการต่างๆ ในคาขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ได้
(๑) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ
นายทะเบียน โดยให้ท นายความหรือผู้สอบบัญ ชีดังกล่าว ลงลายมือชื่อรับ รองไว้ในแบบ คาขอจดทะเบียน
(บมจ.๑๐๑)
(๒) นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต หรือนายตารวจซึ่งมี
ยศตั้งแต่ร้อยตารวจเอกขึ้นไป ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิ ลาเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือรับรอง
การลงลายมือชื่อตามแบบ (บมจ.๔๐๔) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย
(๓) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าสานักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว
สาหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(๔) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิ ลาเนาหรือพานักอาศัย
ไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอานาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีคารับรองของบุคคลตาม (๓) รับรองลา ยมือชื่อของผู้
รับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วย
๒.๒ ในการขอจดทะเบียน ให้กรรมการบริษัทผู้มี อานาจลงนามแทนบริษัท อย่างน้อยหนึ่งคน
เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ ขอจดทะเบี ย น โดยกรรมการผู้ ข อจดทะเบี ย นต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ละสถานที่ ติ ด ต่ อ ใน
ราชอาณาจักรทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒
(๔) และข้อ ๒ (๕)
๔. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
คาขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ขึ้นตามที่รัฐมนตรีกาหนด และต้อง
มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ กาหนดไว้ในแบบพิม พ์ ซึ่ง ข้อความดังกล่าวต้องดีดพิม พ์ห รือตีพิมพ์เป็น
ภาษาไทย และหากมี สาเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องของสาเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนจากัด ใช้เอกสาร
ดังนี้

-4(๑) คาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ บมจ. ๑๐๑)
(๒) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.๐๐๑)
(๓) วัตถุประสงค์ บมจ.๐๐๒
(๔) รายการข้อมูลของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ. ๐๐๕)
(๕) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.๐๐๖)
(๖) ข้อบังคับของบริษัท
(๗) สาเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(๘) สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(๙) ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจากัด (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
(๑๐) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๑๑) หนังสือจากหน่วยงานที่ ก ากับดูแลการประกอบธุรกิ จบางประเภทซึ่งต้องได้รับการจด
ทะเบียน หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบก่อน เช่น
- ธุ ร กิ จ ธนาคาร เงิ น ทุ น เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก รั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ประกั น ชี วิ ต ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญาตจาก รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง
- ธุร กิจ นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
- ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องจดทะเบียนต่อ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้ม ครอง
ผูบริโภค
แบบพิม พ์จดทะเบีย นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (http://www.dbd.go.th)
5. ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
- ทุกจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้
1,000 บาท
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน
50,000 บาท
(2) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นริษัทมหาชนจากัด 200 บาท

-5(3) หนังสือรับรอง
(4) รับรองสาเนาเอกสาร

ฉบับละ
หน้าละ

200 บาท
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) ส่งทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบี ยน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัท มหาชน
และธุรกิ จพิเศษ กรมพั ฒนาธุรกิ จการค้า เลขที่ 563 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง จังหวัด
นนทบุรี 11000

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

