
 
 

 ขั้นตอนการแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด 

บริษัทเอกชน 

 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติให้เรียกประชุม    

ผู้ถือหุ้นเพื่อแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด 

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น 

และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง 

 

 จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยที่ประชุมมีมติพิเศษให้แปรสภาพ            

เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัด้วยคะแนนเสียง 3/4                                           

(มติอื่นคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ) 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ 
ยื่นจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

ภายใน 14 วัน 

 

ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
หรือตามข้อบงัคับ 

 



 
 

การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด คือ การเปลี่ยนสถานะของนิติบุคคลจาก
บริษัทเอกชนซึ่งจดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบรษัิทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญตัิ
มหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อบริษัทเอกชนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดแลว้ จะมีผลท าให้บริษัทเอกชน
นั้นสิ้นสภาพไป เกิดเป็นบริษัทมหาชนใหม่ขึ้นมาแทน 

๑. หลักการท่ัวไป 

บริษัทเอกชนที่มีความประสงค์จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องจัดให้มีการประชุม    
ผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๑๙๔ ให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด (มาตรา ๑๘๐) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว จะท าให้
บริษัทเอกชนเดิมสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทตาม มาตรา ๑๘๔ และบริษัทมหาชนจ ากัดที่แปรสภาพมาจาก
บริษัทเอกชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด (มาตรา ๑๘๕)    

๒. ขั้นตอนในการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท 
 ๒.๑ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้แปรสภาพบริษัท  

๒.๑.๑ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น ให้คณะกรรมการของบริษัท

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อมมีติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเอกชนนั้น            
ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา สภาพแห่งกิจการที่จะประชุม และระบุ
ข้อความที่จะเสนอให้ลงมติ จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์อย่างน้อย ๑ ครั้งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๑๗๕) 

๒.๑.๒ กิจการที่คณะกรรมการต้องพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ตามมาตรา ๑๘๑ ดังนี ้
(๑) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอกชนที่จ าเป็นต้องแก้ไข (โดยจะมีการแก้ไข

เพิ่มทุนบริษัทภายหลังแปรสภาพแล้วด้วยก็ได้) 
(๒) ข้อบังคับ 

(๓) เลือกตั้งกรรมการ 

(๔) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 

(๕) เรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 

 ๒.๑.๓ การใช้ช่ือของบริษัทที่จะมีการแปรสภาพจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด 

  บริษัทเอกชนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด อาจใช้ช่ือของบริษัทเอกชน
เดิมเป็นช่ือชองบริษัทมหาชนจ ากัดก็ได้ แต่หากบริษัทไม่ประสงค์จะใช้ช่ือเดิมของบริษัทเอกชนเป็นช่ือบริษัท



- 2 - 
 

 

มหาชนจ ากัด คณะกรรมการของบริษัททเอกชนต้องด าเนินการจองช่ือบรษัิทมหาชนจ ากัดด้วยตนเองที่เว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th) โดยช่ือดังกล่าวจะต้องต้องมีค าว่า “บริษัท” น าหน้า และ 
ค าว่า “จ ากัด (มหาชน)” ต่อท้ายหรือใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” น าหน้า แทนค าว่า “บริษัท” และ “จ ากัด 
(มหาชน)” หรือจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกันกับช่ือที่ได้จองหรือได้
จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (มาตรา ๑๓) หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในมาตรา 
๑๑ มาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 “ข้อ ๑ บริษัทต้องไม่ใช้ช่ือดังต่อไปนี้ เป็นช่ือหรือส่วนหนึ่งของช่ือบริษัทโดยมิได้
รับพระบรมราชานุญาต หรือมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
 (๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี หรือรัชทายาท หรือพระบรม
วงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน  
 (๒) ช่ือประเทศ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ  
 (๓) ช่ือที่มีความหมายแสดงว่า บริษัทหรือกิจการของบริษัทเป็นบรษัิทหรือ
กิจการที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ       
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ด าเนินกิจการ  

 ข้อ ๒ บริษัทต้องไม่ใช้ช่ือ ค า หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
เป็นช่ือหรือส่วนหนึ่งของช่ือบริษัท  
 (๑) ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  
  (๒) อาจก่อให้เกิดความส าคัญผิด หรือการหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับ
ความเป็นเจ้าของ ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น 

  ข้อ ๓ ในกรณีที่ ใช้ ช่ือ เป็นอักษรภาษาต่างประเทศ บริ ษัทต้องเขียนช่ือ
ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับช่ือภาษาไทย โดยมีค า
ว่า "Public Company Limited" ต่อท้ายช่ือ 

  ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประกอบกิจการธนาคาร บริษัทจะไม่ใช้ค าว่า "บริษัท" 
น าหน้าช่ือก็ได้” 

 

  ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมตัิช่ือบริษัทที่จองแลว้ ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองช่ือ
บริษัทมหาชนจ ากัดเพื่อใช้เปน็เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนควบบริษัท โดยใบแจ้งผลการจองช่ือจะมีอายุ 
๓๐ วัน นับแต่วันที่จองช่ือได้ หากไม่ได้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ
ของบริษัทเอกชนจะต้องขอจองช่ือใหม่   
  ๒.๑.๔  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

มติที่ประชุมเพื่อให้มีการแปรสภาพบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษให้แปรสภาพ
บริษัทตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๙๔ (มาตรา ๑๘๐) 
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๒.๒ ส่งมอบกิจการและจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
 คณะกรรมการของบริษัทเอกชนต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐาน

ต่างๆ ของบริษัทเอกชนให้แก่คณะกรรมการทีไ่ด้รับเลือกตั้งใหมใ่นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
มีการประชุม (มาตรา ๑๘๒)  

 ภายใน ๑๔ วันหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ต้องขอ
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดต่อนายทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๓  

๓. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 

๓.๑ ให้กรรมการบริษัททุกคน ลงลายมือช่ือด้วยตนเองในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓ ก าหนดให้
ผู้ซึ่งต้องลงลายมือช่ือในรายการต่างๆ ในค าขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ได้ 

(๑) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือช่ือไว้กับ
นายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในแบบ ค าขอจดทะเบียน 
(บมจ.๑๐๑) 

(๒) นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมี
ยศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกข้ึนไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือรับรอง
การลงลายมือช่ือตามแบบ (บมจ.๔๐๔) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย 

(๓) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าสานักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว 
สาหรับกรณีลงลายมือช่ือในต่างประเทศ 

(๔) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพานักอาศัย
ไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอ านาจรับรองลายมือช่ือ ทั้งนี้ โดยมีคารับรองของบุคคลตาม (๓) รับรองลา ยมือช่ือของผู้
รับรองลายมือช่ือดังกล่าวด้วย 

๒.๒ ในการขอจดทะเบียน ให้กรรมการบริษัทผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท อย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือช่ือขอจดทะเบียน โดยกรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องมี ถ่ินที่อยู่และสถานที่ติดต่อใน
ราชอาณาจักรทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒ 
(๔) และข้อ ๒ (๕) 

๔. เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียน 

ค าขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ข้ึนตามที่รัฐมนตรีก าหนด และต้อง
มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์เป็น
ภาษาไทย และหากมีส าเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องของส าเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนจ ากัด ใช้เอกสาร 
ดังนี้ 
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(๑) ค าขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ บมจ. ๑๐๑) 
(๒) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.๐๐๑) 
(๓) วัตถุประสงค์ บมจ.๐๐๒ 

(๔) รายการข้อมูลของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ. ๐๐๕) 
(๕) บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.๐๐๖) 
(๖) ข้อบังคับของบริษัท 

(๗) ส าเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(๘) ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(๙) ใบแจ้งผลการจองช่ือบริษัทมหาชนจ ากัด (กรณีเปลี่ยนช่ือ) 
(๑๐)  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

   (๑๑)  หนังสือจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งต้องได้รับการจด
ทะเบียน หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบก่อน เช่น  
 - ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงการคลัง 
 - ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - ธุรกิ จประกัน วินาศภัย ประกั นชี วิต ต้ องได้ รับอนุญาตจาก รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง  
 - ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
 - ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 - ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 - ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน 
 - ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องจดทะเบียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง        
ผบูริโภค  
 แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (http://www.dbd.go.th) 

 5. ค่าธรรมเนียม 
 (1) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
 - ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้ 1,000 บาท 
 เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน     50,000 บาท 
 (2) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นริษัทมหาชนจ ากัด 200 บาท  

http://www.dbd.go.th/
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 (3)  หนังสือรับรอง     ฉบับละ   200 บาท 
 (4)  รับรองส าเนาเอกสาร    หน้าละ   50 บาท      
 

 6. สถานท่ีให้บริการ  
 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
 (1) ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 
  (2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน     

และธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ช้ัน 4 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 11000  
 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ ์

https://www.dbd.go.th/download/downloads/04_bmj/intro_step_bmj_transform_link1.pdf
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