
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทมหาชนจ ากัด กรณีแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
เมื่อเจ้าหนี้ที่ร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตกลงและมีหนังสือยอมรับการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

วิธีการและเงื่อนไข 
1. บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยครบถ้วนและถูกต้อง และค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบต้อง
จัดพมิพ์เป็นภาษาไทย 
2. กรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักรไทย 
3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว
แสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม3.2 ให้ผู้รับรองลายมือชื่อลงชื่อไว้ในค าขอจดทะเบียน 

3.1 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกขึ้นไป ซึ่ง
ประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โตยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ.404 ก าหนด) 

3.2 ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ด้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับนายทะเบียน 
3.3 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

ประจ าอยู่ ณ ประเทศอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อใน
ต่างประเทศ 

3.4 บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มีอ านาจ
รับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้  โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่ อด้วย 
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 ข้อ 3) 
4. การยื่นส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของส าเนา
เอกสารทุกหน้า 
หมายเหตุ : 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบส า เน าบั นทึ กคว ามบกพร่ องดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ ม ายื่ น ค า ขอหรื อผู้ ไ ด้ รั บมอบอ านาจ ไว้ เป็ นหลั กฐ าน  
2. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
3. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 ที่ก าหนดไว้ 1 ชั่วโมง 55 นาท ี
  



ช่องทางการให้บริการ 

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

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

สถานที่ให้บริการ 
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000/ไปรษณีย์ 
(ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าขอต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
ตอบรับ และให้ถือว่าวันที่การยื่นค าขอไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันที่
ยื่นค าขอนั้น) 
 

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 115 นาท ี

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา/แจ้งผล   

80 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ / จัดท าหนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

25 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนลงนามในเอกสารและส่งมอบให้ผู้ขอจดทะเบียน 

10 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอจดทะเบียน (แบบบมจ.101) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียนข้อ 1, 2 ทุนช าระแล้ว (แบบบมจ.005) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (แบบบมจ.006) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ระบุเฉพาะเจ้าหนี้ที่มีหนังสือตกลงและยอมรับการแปลงหนี้
เป็นทุนในคราวนี้) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6244B2BA957C48BC64582CF2BCEC3D04/h4wgwfvb.wnj.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6244B2BA957C48BC64582CF2BCEC3D04/nc0mpa40.dci.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6244B2BA957C48BC64582CF2BCEC3D04/od3q0vxi.4pg.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือชี้แจงการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยระบุมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติโครงการ รายช่ือเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนใน
คราวนี้ และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ชี้แจง) 
 

- 

5) 
 

ส าเนาหลักฐานการเป็นหนี้ของเจ้าหนี้ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียน ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือยินยอมของเจ้าหนี้ที่ให้แปลงหนี้เป็นทุน 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียน ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

8) 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
เช่น 
- ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย   
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
- ธรุกิจหลักทรัพย์ ซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ธูรกิจจัดหางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
- ธุรกิจขายตรง, ตลาดแบบตรง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
- ธุรกิจน าเที่ยว ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น) 
 

- 

 
 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6244B2BA957C48BC64582CF2BCEC3D04/d2ioxeaq.sfu.pdf


ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว 

- ทุกจ านวนเงินทุนไม่เกิน 1,000,000 บาทแห่งทุนที่เพิ่มขึ้น 
(เศษของ 1,000,000 บาทให้คิดเป็น 1,000,000 บาท) 
 

 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน   ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท 
 

3) หนังสือรับรองฉบับละ  ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  

4) รับรองส าเนาเอกสารหน้าละ  ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

  
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  

  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ 
1. การยื่นค าขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาด าเนินการอาจเพ่ิมขึ้นอันเป็นผล
ท าให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นค าขอจดทะเบียนมากกว่าปกติ  
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้องพิจารณา
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 13/05/2561 
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