
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้สำมัญของบริษทัมหำชนจ ำกัด (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
เมื่อมีผู้ถือหุ้นบรุิมสิทธิยื่นค าขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อบริษัท 

วิธีการและเง่ือนไข 
1. บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยครบถ้วนและถูกต้อง และค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 
2. กรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักรไทย 
3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลงลายมือต่อหน้าบุคคล

ดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าวแสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 3.2 ให้   
ผู้รับรองลายมือชื่อลงช่ือไว้ในค าขอจดทะเบียน 

3.1 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก
ขึ้นไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โดยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ.404 
ก าหนด) 

3.2 ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับ
นายทะเบียน 

3.3 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อ 
ในต่างประเทศ 

3.4 บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ       
มีอ านาจรับรองลายมือช่ือ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือช่ือของผู้รับรองลายมือชือ่ด้วย 
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3) 

4. การยื่นส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ
ส าเนาเอกสารทุกหน้า 

หมายเหตุ : 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้มายื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

2. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 



3. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ที่ก าหนดไว้ 115 นาท ี

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 
2547 5153 โทรสาร 0 2547 5153 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 
 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 (ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าขอต้องส่ง
ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับและให้ถือว่าวันที่การยื่นค าขอไปถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันที่ยื่นค าขอนั้น) 
/ไปรษณีย ์ 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 115 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา / แจ้งผล 
 

80 นาท ี กองทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / 
บันทึกข้อมูลเขา้ระบบ / จัดท าหนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 
 

25 นาท ี กองทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนลงนามในเอกสารและส่งมอบให้ผู้ขอจด
ทะเบียน 
  

10 นาท ี
 

 

กองทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ 

 

 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอจดทะเบียน (แบบ บมจ.101) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4 (แบบ บมจ.001) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามมติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รำยกำรจดทะเบียน ข้อ 1 (แบบ บมจ.005) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผู้ถือหุน้ทีใ่ช้สิทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามัญ 
กรณีบริษัทม ีTSD (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้น จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) จะส่งในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(CD) โดยให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองบนแผ่น CD 
2. หนังสือน าส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือใน
หนังสือน าส่ง 
3. หนังสือรับรองจาก TSD ว่าได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 
006) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 แล้ว) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุน้ทีม่ีมติให้แก้ไขหนังสือบรคิณหส์นธิข้อ 4 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณทีี่ขอยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธ ิ
ข้อ 4 โดยให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
ทุกหน้า) 
 

- 

6) 
 

หนังสือชี้แจงของบริษัท เนือ่งจำกมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิขอแปลงหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ชี้แจง) 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/FE940367CE65C33684FADA8FCCA2F958/1569868344/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88101.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/FE940367CE65C33684FADA8FCCA2F958/1569868412/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88001.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/FE940367CE65C33684FADA8FCCA2F958/1569868498/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88005.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/FE940367CE65C33684FADA8FCCA2F958/1569868626/form_%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%88006.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/FE940367CE65C33684FADA8FCCA2F958/1569868851/form_%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88.pdf


ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

2) รำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้ว 
 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

3) หนังสือรับรองฉบับละ 
 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

4) รับรองส ำเนำเอกสำรหน้ำละ 
 

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
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แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com


หมำยเหต ุ
1. การยื่นค าขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาด าเนินการอาจเพิ่มขึ้น    

อันเป็นผลท าให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นค าขอจดทะเบียน
มากกว่าปกต ิ

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้อง
พิจารณา เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 09/02/2563 

http://www.info.go.th/

