ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั มหาชนจากัด

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
ประกอบด้วยการจดทะเบียน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 15 คน จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน

ขายหุ้นทั้งหมดให้ผู้เริ่มจัดตั้ง

ประชาชน/ผูเ้ ริ่มจัดตั้ง จองซื้อหุ้น
ภายใน 6 เดือน

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัท
• ส่งให้ผู้จองหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
• ส่งให้นายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประชุมจัดตัง้ บริษัท
ภายใน 3 เดือน
จัดทาคาขอจดทะเบียน/
ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั
ต่อนายทะเบียน

ภายใน 2 เดือน

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทมหาชนจากัด
หนังสือบริคณห์สนธิเป็นตราสารก่อตั้งบริษัท เกิดขึ้นโดยมีบุคคลมารวมตัวกันเพื่อกาหนดข้อมูล
ที่สาคัญ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหากาไรมาแบ่งกันในระหว่างผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีดังนี้
1. หลักการทั่วไป
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป เป็นผูเ้ ริ่มจัดตั้งบริษัท (มาตรา 16)
2. คุณสมบัติของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 17 ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้เริ่มจัดตั้งทั้งหมด
(3) จองหุ้น และหุ้นที่จองทั้งหมดนั้นต้ องเป็นหุ้นที่ชาระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย และ
(5) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทา
โดยทุจริต
3. การใช้ชื่อบริษัทมหาชนจากัด
ผู้ เริ่ม จัด ตั้งบริษั ท จองชื่อ บริษั ท มหาชนจากัด ด้ วยตนเองที่ เว็บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาธุรกิ จการค้ า
(http://www.dbd.go.th) โดยชื่ อ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เหมื อ นหรื อ คล้ า ยหรื อ มี เสี ย งเรี ย กขานตรงกั น หรื อ
คล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (มาตรา 13) หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในมาตรา 11 มาตรา 14 (4) และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ ๑ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อดังต่อไปนี้ เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาต
หรือมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี หรือรัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์
ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
(๒) ชื่อประเทศ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์การของรัฐ
(๓) ชื่อที่มีความหมายแสดงว่า บริษัทหรือกิจการของบริษัทเป็นบริษัทหรือกิจการ
ที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินกิจการ

-2ข้อ ๒ บริษัทต้องไม่ใช้ชื่อ คา หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นชื่อหรือ
ส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท
(๑) ขั ด ต่ อ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ หรื อ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน
(๒) อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิด หรือการหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น
ข้อ ๓ ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาต่างประเทศ บริษัทต้องเขียนชื่อภาษาต่างประเทศนั้น
เป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย โดยมีคาว่า "Public Company
Limited" ต่อท้ายชื่อ
ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประกอบกิจการธนาคาร บริษัทจะไม่ใช้คาว่า "บริษัท" นาหน้าชื่อ ก็ได้”
ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติชื่อบริษัทที่จองแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจากัด
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยใบแจ้งผลการจองชื่อจะมีอายุ 30 วัน
นับแต่วันที่จองชื่อได้ หากไม่ได้ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท
จะต้องขอจองชื่อใหม่
4. การจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ
หลังจากทีช่ ื่อได้รับการอนุมัติให้นาไปใช้จดทะเบียนได้ ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมกันจัดทาหนังสือ
บริคณห์สนธิ ซึ่งมาตรา 18 กาหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อบริษัท ซึ่งต้องมีคาว่า “บริษัท” นาหน้า และ คาว่า “จากัด (มหาชน)” ต่อท้ายหรือ
ใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” นาหน้า แทนคาว่า “บริษัท” และ “จากัด (มหาชน)”
(2) ความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
(3) วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งต้องระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจ้ง
(4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จานวน และมูลค่าของหุ้น
(5) ที่ตั้งสานักงานใหญ่ซึ่งต้องระบุว่าจะตั้งอยู่ ณ ท้องที่ใดในราชอาณาจักร
(6) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญ ชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจานวนหุ้นที่แต่ละคน
จองไว้
5. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนต้องลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ และนาไปขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน
6. การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
6.1 ให้ ผู้ เริ่ ม จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ทุ ก คน ลงลายมื อ ชื่ อ ด้ ว ยตนเองในค าขอจดทะเบี ย นต่ อ หน้ า
นายทะเบี ย นหรือ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ อย่ างไรก็ ต าม ในกรณี ที่ ไม่ อ าจลงลายมื อ ชื่ อ ต่ อ หน้ า นายทะเบี ย น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ข้อ 3 กาหนดให้ผู้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในรายการต่างๆ ในคาขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ได้

-3(1) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ
นายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญ ชี ดังกล่าว ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในแบบคาขอจดทะเบียน
(บมจ.101)
(2) นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต หรือนายตารวจ ซึ่งมี
ยศตั้งแต่ร้อยตารวจเอกขึ้นไป ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือรับรอง
การลงลายมือชื่อตามแบบ (บมจ.404) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย
(3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าสานักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว
สาหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาหรือพานักอาศัย
ไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอานาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีคารับรองของบุคคลตาม (3) รับรองลายมือชื่อของ
ผู้รับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วย
6.2 ในการขอจดทะเบี ย น ให้ ผู้ เริ่ ม จั ด ตั้ ง บริ ษั ท อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คนเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ขอจดทะเบียน และต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลตาม 5.1 โดยผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทที่เป็นผู้ขอจดทะเบียน
ต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (4) และ ข้อ 2 (5)
7. ผู้เริ่มจัดตั้งจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได้ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิแล้ว
8. เอกสารที่ใช้ในการขอจดทะเบียน
ค าขอจดทะเบี ย นให้ ใช้ แ บบพิ ม พ์ ต ามที่ น ายทะเบี ย นจั ด พิ ม พ์ ขึ้ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด
และต้องมีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์ ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์
เป็นภาษาไทย และหากมีสาเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรอง
ความถู กต้ อ งของส าเนาเอกสารทุ กหน้ า ซึ่ งการจดทะเบี ยนหนั งสื อบริค ณห์ ส นธิ ข องบริษั ท มหาชนจากั ด
ใช้เอกสารดังนี้
(1) คาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แบบ บมจ. 101)
(2) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.001)
(3) วัตถุประสงค์ (แบบ บมจ.002)
(4) ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจากัด
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(6) หนังสือจากหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบก่อน เช่น
- ธุ ร กิ จ ธนาคาร เงิ น ทุ น เครดิ ต ฟองซิ เอร์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง

-4- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิ จ นายหน้ าประกัน วิน าศภั ย นายหน้ าประกั น ชีวิต ต้ องได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
- ธุรกิ จขายตรง ตลาดแบบตรง ต้ องจดทะเบี ยนต่ อ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้ มครอง
ผูบริโภค
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (http://www.dbd.go.th)
9. ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
- ทุกจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน
(2) หนังสือรับรอง
ฉบับละ
(3) รับรองสาเนาเอกสาร
หน้าละ

1,000 บาท
50,000 บาท
200 บาท
50 บาท

10. สถานที่ให้บริการ
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง ณ ส่ ว นจดทะเบี ย นบริษั ท มหาชนและธุร กิ จ พิ เศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ
(2) ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตอบรับถึงนายทะเบี ยน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษั ทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทมหาชนจากัด
ขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขายหุ้น โดยเสนอขายหุ้นทั้งหมดต่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
กรณีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่ต้องจัดทา และส่งให้หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยส่งให้นายทะเบียน 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งให้หน่วยงานดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 3 นัดประชุมผู้จองหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัท
ขั้นตอนที่ 4 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมีหน้าที่จะต้องเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา 27 ดังนี้
(1) เมื่อมีผู้จองหุ้นครบจานวนตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่กาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
(2) ต้องเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทภายใน 2 เดือนนั บแต่วันที่มีการจองหุ้นครบ ตาม (1) แต่ต้องไม่เกิน
6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ในกรณีที่มี ความจ าเป็นไม่สามารถเรียกประชุม จัดตั้งบริ ษัทให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา 6 เดือน
นับ แต่วันที่ นายทะเบียนรับ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์ส นธิ ถ้าผู้เริ่ม จัดตั้งบริษัท ประสงค์จะดาเนินการต่อไป
ต้ องขอขยายก าหนดเวลาออกไป โดยท าเป็ นหนั งสื อชี้ แจงเหตุ ผลยื่ นต่ อนายทะเบี ยนไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ก่ อนครบ
กาหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน
และไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดกาหนดเวลานั้นก็ได้
ถ้าการประชุมตั้งบริษัทไม่เสร็จ สิ้นภายในกาหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หรือ ภายในก าหนดเวลาที่ น ายทะเบี ย นอนุ ญ าตให้ ข ยายออกไปแล้ วแต่ ก รณี หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิจ ะสิ้ น ผล
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น และภายใน 14 วันนับแต่วันที่หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผล ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ต้อง
คืนเงินค่าจองหุ้นให้แก่ผู้จองหุ้น
1. หลักการทั่วไป
1.1 เมื่อประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องส่งมอบกิจการและเอกสารทั้งปวง
ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการภายใน 7 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม (มาตรา 37)
1.2 เมื่ อรับมอบกิ จการและเอกสารแล้ว ให้ คณะกรรมการมี หนังสื อแจ้งให้ ผู้จองหุ้นชาระเงินค่าหุ้ น
เต็มจานวนภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง (มาตรา 37 วรรค 2)
1.3 เมื่อ ได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบตามจ านวนที่ กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน หรือเอกสารเกี่ ยวกั บ
การเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่กาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
ตามมาตรา 27 แล้ว ให้คณะกรรมการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ
(มาตรา 39)

-22. การเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องดาเนินการ ตามมาตรา 28 ดังนี้
2.1 ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ จ องหุ้ น ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น ให้ แ ล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 14 วั น
ก่อนวันประชุม และส่งสาเนาหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยัง นายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ระเบียบวาระการประชุม
(ข) เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ที่ประชุมจัด ตั้งบริษัทพิจารณาหรือให้สัตยาบันหรืออนุมัติ
โดยมีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 2 คน รับรองว่าถูกต้อง
(ค) ร่างข้อบังคับของบริษัท
2.2 จัดทาบัญชีผู้จองหุน้ โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจานวนหุ้นที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทรับจอง เพื่อให้
ผู้จองหุ้นตรวจดูได้ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท ณ สถานที่ที่ใช้สาหรับประชุมจัดตั้งบริษัท
3. กิจการซึ่งที่ประชุมจัดตั้งบริษัทต้องพิจารณา ตามมาตรา 35 ได้แก่กิจการดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อบังคับของบริษัท
(๒) ให้สัตยาบันแก่กจิ การที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ทาไว้ และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดตั้งบริษัท
(๓) กาหนดจานวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ถ้าระบุไว้เช่นนั้นในหนังสือชี้ชวน
(๔) กาหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)
(๕) กาหนดจานวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกให้แก่บุคคลที่ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
หรื อ ให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร เครื่ อ งหมายการค้ า แบบหรื อ หุ่ น จ าลอง แผนผั ง สู ต ร หรื อ กรรมวิ ธี ลั บ ใดๆ
หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์
(๖) เลือกตั้งกรรมการ
(๗) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
4. สถานที่ในการประชุมจัดตั้งบริษัท
ในการประชุมจัดตั้งบริษัทต้องจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่ที่จะเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียง (มาตรา 32)
5. องค์ประชุมในการจัดตั้งบริษัท
ในการจัดตั้งบริษัทจะต้องมีผู้จองหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่จองแล้ว
มาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ในกรณีที่ผู้จองหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้จองหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก แต่ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (มาตรา 32)

-36. รายการที่ต้องระบุในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา 39
6.1 ทุนชาระแล้ว ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด
6.2 จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด โดยแยกเป็น
(ก) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ชาระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน
(ข) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่ชาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และแสดง
เกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินนั้นด้วย
(ค) หุ้นสามั ญ และหุ้นบุริม สิท ธิ (ถ้ามี) ที่ ชาระค่าหุ้นด้วยวิธีตามมาตรา 35 (5) คือ ด้วยการ
ให้ห รือการให้ใช้ลิขสิท ธิ์ในงานวรรณกรรม ศิล ปะ หรือวิท ยาศาสตร์ สิท ธิบั ตร เครื่องหมายการค้า แบบ หรือ
หุ่นจาลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์
หรือวิทยาศาสตร์ และแสดงรายการโดยสังเขปไว้ด้วย
6.3 ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
6.4 ชื่อและจานวนกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และข้อจากัดอานาจ (ถ้ามี) ตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับ
6.5 ที่ตั้งสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี)
7. การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
7.1 ให้กรรมการบริษัททุกคน ลงลายมือชื่อด้วยตนเองในคาขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
หรือพนัก งานเจ้าหน้ าที่ อย่ างไรก็ ตาม ในกรณี ที่ ไม่ อาจลงลายมื อชื่อต่ อหน้ านายทะเบีย นหรือ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ได้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3 กาหนดให้
ผู้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในรายการต่างๆ ในคาขอจดทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ได้
(1) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้
กับนายทะเบียน โดยให้ทนายความหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในแบบคาขอจดทะเบียน
(บมจ.101)
(2) นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต หรือนายตารวจ
ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตารวจเอกขึ้นไป ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี ภูมิลาเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการลงลายมือชื่อตามแบบ (บมจ.404) แสดงต่อนายทะเบียนด้วย
(3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าสานักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคล
ดังกล่าว สาหรับกรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาหรือพานัก
อาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอานาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมี คารับรองของบุคคลตาม (3) รับรองลายมือชื่อ
ของผู้รับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วย

-47.2 ในการขอจดทะเบียน ให้กรรมการบริษัทผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท อย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อขอจดทะเบียน และต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลตาม 7.1 โดยกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (4) และ ข้อ 2 (5)
8. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
คาขอจดทะเบียนให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่นายทะเบียนจัดพิมพ์ขึ้นตามที่รัฐมนตรีกาหนด และต้อง
มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ว น ตามที่ ก าหนดไว้ในแบบพิ ม พ์ ซึ่ ง ข้ อ ความดั ง กล่า วต้ อ งดี ด พิ ม พ์ ห รือ ตีพิ ม พ์
เป็นภาษาไทย และหากมีส าเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมื อชื่อรับ รอง
ความถูกต้องของสาเนาเอกสารทุกหน้า ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด ใช้เอกสารดังนี้
(1) คาขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แบบ บมจ. 101)
(2) รายการข้อมูลของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ. 005)
(3) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.006)
(4) ข้อบังคับของบริษัท
(5) สาเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
(6) หนังสือของสถาบันการเงินแสดงว่าได้รับชาระค่าหุ้นโดยระบุจานวนเงินที่ได้รับไว้ทั้งสิ้น
ประเภท และเลขทีบ่ ัญชีเงินฝาก
(7) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(http://www.dbd.go.th)
9. ค่าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- ทุกจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน
(2) หนังสือรับรอง

ฉบับละ

(3) ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนตั้งบริษัท
(4) รับรองสาเนาเอกสาร

1,000 บาท
250,000 บาท
200 บาท
200 บาท

หน้าละ

50 บาท

-510. สถานที่ให้บริการ
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุร กิจพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิ จ พิเศษ กรมพั ฒ นาธุร กิ จการค้า เลขที่ 563 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

