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คาํขอที	......................................                                      สํานกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	………………………….                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั …………………………………………………….……….…… จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที	………………………………………….……….… 
        (�) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปนี,   
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั,งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั,งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที	....................................................)                    
มติพิเศษให ้(เพิ	มทุน / ลดทุน / ควบบริษทั)                              
เพิ	มทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ชื	อบริษทั)                                   
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุที	ประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขที	............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขที	............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพิ	มเติมจาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั,งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพิ	มเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื	นซึ	งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (?) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี,  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ?@A� (กรณีมีลูกจา้งตั,งแต่ �B คน ขึ,นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. ?@CA 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ
ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ?@@A 

(�) ข้าพเจ้ากรรมการซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี$ ขอรับรองว่าผู้เริ�มก่อการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบยีนตรวจสอบความถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                                                                                                       ลงลายมือชื	อผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                       ...………………………………………….……… 
                                                                          (.……………………………………………….…)     
 
                                                                                                                …………….…………….….………….…………     
                                                                                                                                      (..………………………………………..……..….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อตอ่หนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   
เมื	อวนัที	..................................................................................…                         รับจดทะเบียน ณ วนัที	……………………………………. 

  ………………………………………..………….…………..                     (ลงลายมือชื	อ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)                            (..................................................................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 คาํเตือน   �.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.?AKK 

(ประทบัตราบริษทั) 
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ที�                                                                      สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั               
                                                                                                                              …………………………………. 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่บริษทันี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื	อวนัที	…………………..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที	……...…………………..……...…….………….ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล    
               ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1. ชื�อบริษทั "บริษทั……………………………………………………………………………………………..จาํกดั" 
2. กรรมการของบริษทั มี……………………..คน ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี�  

(1) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(2) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(3) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(4) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(5) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(6) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(7) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
(8) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

3. จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน………………………………………..………….บาท  
5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั�งอยูเ่ลขที�……………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ระบุภาษาองักฤษ…........……………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
6. วตัถทีุ�ประสงคข์องบริษทัมี….…...……ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนี�  จาํนวน………..…...…แผน่ 

โดยมีลายมือชื�อนายทะเบียนซึ�งรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 
 
 
                        ออกให ้ณ วนัที� ………………………………………………. 
 
               ……………………………………………………………….. 
               (..……………………………………………………………. ) 

                                                 นายทะเบียน 
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�YNahkb	Y¬¨ dckdj�zNUa[¬mVWL¤³�}~���}L´L¡�����~�¥LcWWVTWZnZhOXX�LQSb	Yckd[�VUNahMVNj]dP�dYT¨�MahMNTSaµWV®ONMZ]MVNXdVj�zUWmg_PVWnmVPLªL
R̂	QM̂	_g�dYPLQkmWLMVNW�V[mPPhMVNQPZW¬mVWRVPYZQ�\MRNYWZM[̀L¤���L}²¶�¢���¥Lj�zMVNckdhNZMVNPVWMVNYWOlVnRVPYZQ�\MRNYWZM[̀L¤}²¡}~���¥LQi\ WndWLL

L�P�V_TbYkb	YMNNTMVN¬¨ dT̂Y �VWV]¬M̈SaWhNZ�aRL

L££££L
J£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££K

LL
J£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££KJL9CB:;M98;9HI:BK

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTYNZ[LQY\W]ZQŴ_Ǹ
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(ถา้จะให้กรรมการรับผดิโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผดิเช่นนั�นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีให้ระบุ “..................”)

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2                    
หนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 
ทะเบียนเลขที	  บค......................................................................... 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบันี,ทาํขึ,นเมื	อวนัที	.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปนี,  
 ขอ้ 1   ชื	อบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 
เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงันี, ...................................................................................................................................................................… 
 ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั,งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 
 ขอ้ 3   วตัถุที	ประสงคท์ั,งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ที	แนบ 
 ขอ้ A   ผูถื้อหุน้ของบริษทันี,ต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินที	ตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที	ตนถือ 
.................................................................................................................................................................................................................. 

  ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน.....……………...……….....…...........บาท (................…..……....….................) 
แบ่งออกเป็น............................................หุน้ (..................................) มูลค่าหุน้ละ.......................................บาท (................................) 
 ขอ้ 6   ชื	อ ที	อยู ่อาชีพ ลายมือชื	อ และจาํนวนหุน้ที	ผูเ้ริ	มก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ชื	อซื,อไว ้รวม................คน มีดงันี,  

ข้าพเจ้าผู้เริ�มก่อการทุกคนซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี$ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
            (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�....................................................................... 
ที	อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ไวแ้ลว้......................….หุน้ (ลงลายมือชื	อ)..............................................................                    
            (2)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�....................................................................... 
ที	อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื	อ)..............................................................                    
            (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�....................................................................... 
ที	อยู.่................................................................................................................................................................... ....................................... 
อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื	อ).............................................................                    
            (4)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�....................................................................... 
ที	อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื	อ).............................................................                    

ผูเ้ริ	มก่อการทุกคนตกลงให้หนงัสือบริคณห์สนธิฉบบันี, สิ,นผล หากไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั,งบริษทัภายใน �B ปี นบัแต่วนัที	 
จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ   
                     (ลงลายมือชื	อ)...................................................................................ผูเ้ริ	มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                             (..................................................................................) 
 

หนา้........................ของจาํนวน.........................หนา้                (ลงลายมือชื	อ).......................................…….......................นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	.............................................................                   (........................................................................)
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แบบ บอจ. Q 
คาํรับรองลายมอืชื�อของพยาน 

 ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที	    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื	น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที	.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที	..................................หมู่ที	..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที	    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื	น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที	.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที	..................................หมู่ที	..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขอรับรองว่าผู้เริ�มก่อการตั$งบริษทันี$ทุกคนได้ลงลายมอืชื�อต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

            (ลงลายมือชื	อ)…………………………………………………..พยาน 
                   (…………………..……………..……………….) 

            (ลงลายมือชื	อ)…………………………………………………..พยาน 
                   (…………………..……………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 
                     (ลงลายมือชื	อ)...................................................................................ผูเ้ริ	มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                             (..................................................................................) 
 

หนา้...................ของจาํนวน.....................หนา้                    บริษทั...................................................................................................จาํกดั
ประกอบคาํขอที	................................................................       (ลงลายมือชื	อ)......................................................................นายทะเบียน 
                                                                                                                      (........................................................................)            

    

ผนึกอากรแสตมป์
 ;<< บาท
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                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 
                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  
ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

 
 วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี,  มี..........................ขอ้ ดงันี,  
 
วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  

 (1)  ซื,อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื,อ  ถือกรรมสิทธิÐ   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจaดการโดยประการอื	น                           
ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั,น  

(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
 (3)  เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และให้กูย้มืเงิน                            

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั,งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตัÑวเงิน             
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (5)  ทาํการจดัตั,งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั,งตวัแทน  ทั,งภายในและภายนอกประเทศ  
 (6)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม  
 (7)  ประกอบกิจการคา้สัตวมี์ชีวติ  เนื,อสัตวช์าํแหละ  เนื,อสัตวแ์ช่แขง็  และเนื,อสัตวบ์รรจุกระป๋อง  
 (8)  ประกอบกิจการคา้  ขา้ว  ขา้วโพด  มนัสาํปะหลงั  มนัสาํปะหลงัอดัเมด็  กาแฟ  เม็ดมะม่วงหิมพานต ์                       

ถั	ว  งา  ละหุ่ง  ปาลม์นํ,ามนั  ปอ  ฝ้าย  นุ่น  พืชไร่  ผลิตภณัฑจ์ากสินคา้ดงักล่าว  ครั	ง  หนงัสัตว ์ เขาสัตว ์ ไม ้ แร่  ยาง                 
ยางดิบ  ยางแผน่  หรือยางชนิดอื	นอนัผลิตขึ,นหรือไดม้าจากส่วนหนึ	งส่วนใดของตน้ยางพารา  ของป่า  สมุนไพร                      
และพืชผลทางเกษตรอื	นทุกชนิด  

 (9)  ประกอบกิจการคา้  ผกั  ผลไม ้ หน่อไม ้ พริกไทย  พืชสวน  บุหรี	   ยาเส้น  เครื	องดื	ม  นํ,าดื	ม  นํ,าแร่                           
นํ,าผลไม ้ สุรา  เบียร์  อาหารสด  อาหารแหง้  อาหารสาํเร็จรูป  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  เครื	องกระป๋อง                    
เครื	องปรุงรสอาหาร  นํ,าซอส  นํ,าตาล  นํ,ามนัพืช  อาหารสัตว ์ และเครื	องบริโภคอื	น  

 
                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื�อ).................................................................................นายทะเบียน   
เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.> 
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                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 
                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  
ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

 
วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

 (10)  ประกอบกิจการคา้  ผา้  ผา้ทอจากใยสังเคราะห์  ดา้ย  ดา้ยยางยดื  เส้นใยไนล่อน  ใยสังเคราะห์ 
เส้นดา้ยยดื  เครื	องนุ่งห่ม  เสื,อผา้สาํเร็จรูป  เครื	องแต่งกาย  เครื	องประดบักาย  ถุงเทา้  ถุงน่อง  เครื	องหนงั  รองเทา้                     
กระเป๋า  เครื	องอุปโภคอื	น  สิ	งทอ  อุปกรณ์การเล่นกีฬา  
 (11)  ประกอบกิจการคา้  เครื	องเคหภณัฑ ์ เครื	องเรือน  เฟอร์นิเจอร์  เครื	องแกว้  เครื	องครัว  
ตูเ้ยน็  เครื	องปรับอากาศ  เครื	องฟอกอากาศ  พดัลม  เครื	องดูดอากาศ  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  เตารีดไฟฟ้า  
เครื	องทาความร้อน  เครื	องทาํความเยน็  เตาอบไมโครเวฟ  เครื	องใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมทั,งอะไหล่ 
และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (12)  ประกอบกิจการคา้  วสัดุก่อสร้าง  อุปกรณ์และเครื	องมือใชใ้นการก่อสร้าง  เครื	องมือช่างทุกประเภท                      
สี  เครื	องมือทาสี  เครื	องตกแต่งอาคาร  เครื	องเหล็ก  เครื	องทองแดง  เครื	องทองเหลือง  เครื	องเคลือบ  
เครื	องสุขภณัฑ ์ อุปกรณ์ประปา  รวมทั,งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (13)  ประกอบกิจการคา้  เครื	องจกัร  เครื	องยนต ์ เครื	องมือกล  เครื	องทุ่นแรง  ยานพาหนะ  เครื	องกาํเนิดไฟฟ้า          
เครื	องสูบนํ,า  เครื	องบาํบดันํ,าเสีย  และเครื	องกาํจดัขยะ  
 (14)  ประกอบกิจการคา้  นํ,ามนัเชื,อเพลิง  ถ่านหิน  ผลิตภณัฑอ์ยา่งอื	นที	ก่อใหเ้กิดพลงังานและสถานี                              
บริการนํ,ามนัเชื,อเพลิง  
 (15)  ประกอบกิจการคา้  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภณัฑเ์คมีภณัฑเ์ครื	องมือแพทย ์ เครื	องมือเครื	องใช ้ 
ทางวทิยาศาสตร์  ปุ๋ย  ยาปราบศตัรูพืช  ยาบาํรุงพืชและสัตวทุ์กชนิด  
 (16)  ประกอบกิจการคา้เครื	องสาํอาง  อุปกรณ์เครื	องมือและเครื	องใชเ้สริมความงาม 
 (17)  ประกอบกิจการคา้  กระดาษ  เครื	องเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพห์นงัสือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน                  
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์  เครื	องคาํนวณ  เครื	องพิมพ ์ อุปกรณ์การพิมพ ์ สิ	งพิมพ ์ หนงัสือพิมพ ์                                  
ตูเ้ก็บเอกสาร เครื	องใชส้าํนกังาน เครื	องมือสื	อสาร  คอมพิวเตอร์  รวมทั	งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

 
                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื�อ).................................................................................นายทะเบียน   
เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   

กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.> 
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                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 
                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  
ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

 
วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

 (18)  ประกอบกิจการคา้  ทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอญัมณีอื	น  รวมทั,งวตัถุทาํเทียมสิ	งดงักล่าว 
 (19)  ประกอบกิจการคา้  เม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือสิ	งอื	นซึ	 งมีลกัษณะคลายคลึงกนัทั,งที	อยูใ่นสภาพ                         
วตัถุดิบหรือสาํเร็จรูป 
 (20)  ประกอบกิจการคา้  ยางเทียม  สิ	งทาํเทียม  วตัถุหรือสินคา้ดงักล่าวโดยกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
 (21)  สั	งเขา้มาจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ  ซึ	 งสินคา้ตามที	กาํหนดไวใ้น                           
วตัถุที	ประสงค ์
 (22)  ทาํการประมูลเพื	อขายสินคา้ตามวตัถุที	ประสงคใ์หแ้ก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ส่วนราชการ                          
และองคก์ารของรัฐทั,งภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื�อ).................................................................................นายทะเบียน   
เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น 

แบบ ว.> 
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แบบ ว. 
รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์

ของ
                       หา้งหุน้ส่วน/บริษทั........................................................................................ 
                               ทะเบียนเลขที�.................................................................... 

วตัถุที�ประสงคข์อง หา้งหุน้ส่วน/บริษทั นี� มี......................ขอ้ ดงันี�
(      ) ........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

            (ลงลายมือชื�อ)…..............................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน
                          (…................................................................................)        ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน

หนา้ .................ของจาํนวน.................หนา้ (ลงลายมือชื�อ)...............................................................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคาํขอที�....................................................       (…..................................................................) 

กรณวีตัถุที�ประสงค์ในการประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต  นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั$น 

TYNZ[LLQY\W]ZQŴ_ǸLL] �VMae555555555555

��555555555555

WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM

� �

iNzMYhMZ]MVNNahQUTVMmY[NdVPLYVXVNSVoZk_L̀YVXVNR̂	SaMYV°a_L[�VWR̂	R�VMVNL�WWL[zSVWLQ�b	YWLYO§TP
j�zPVWMmY[NdVPY_mVPYb	WROMkWZeLNgTRa,PR�VPVW§_®VROMiNQqR
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(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยี	สิบห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

 
แบบ บอจ. 3 

รายการจดทะเบียนจัดตั+ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 ……………………………………….. 
(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 

ขอ้ 1.  จาํนวนหุน้ทั,งสิ,นซึ	งไดมี้ผูเ้ขา้ชื	อซื,อหรือไดจ้ดัออกใหแ้ลว้ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

เป็นหุน้สามญั ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้บุริมสิทธิ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

 ขอ้ 2.  จาํนวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ	งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า)  ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซึ	งออกใหเ้หมือนหนึ	งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ………..บาท) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ	งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซึ	งออกใหเ้หมือนหนึ	งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ…….….บาท)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 

 ขอ้ 3.  จาํนวนเงินที	ไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ที	ลงเงิน) คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ	งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

และ ซึ	งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ……………..….บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ	งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
และ ซึ	งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ………………...บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

 ขอ้ 4.  จาํนวนเงินที	ไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั,งสิ,น คือ 
ก.  หุน้สามญั ซึ	งตอ้งลงเงินหุน้ละ …………………..บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้              …..………………บาท 

และ ซึ	งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ………………….บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
ข.  หุน้บุริมสิทธิ ซึ	งตอ้งลงเงินหุน้ละ ……………………...บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
และ ซึ	งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ……….………..…บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้                ………………..…บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ที	ไดรั้บไวแ้ลว้รวมทั,งสิ,น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……) 

ขอ้ @.  ชื	อ และที	อยู ่ของกรรมการทุกคนของบริษทั จาํนวน ……………………คน ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที	แนบ 

ขอ้ f.  จาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั คือ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงลายมือชื	อ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                               (…………..………………….……………………………..) 

หนา้ …………ของจาํนวน ………….หนา้                            (ลงลายมือชื	อ) ………………………………………….นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	 ………………………….………….                     (……….….…..…….….…………………….) 
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L �dYLL��£LLhNZ�aRŴ,na,P��,W§e_LLXE>5>YXZXELL�dYhaPXahL

L
¤�P�V_TbYkb	Y¥££££MNNTMVN¬¨ d�Y]eRzQĥ_WL
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แบบ ก. 
กรรมการเข้าใหม่ 

ของ 
บริษทั …………………………………..………………………………..….จาํกดั 

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี$  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(�)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   
                                   (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(?)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   
                                  (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(C)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   
                                  (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(A)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   
                                  (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

 (ลงลายมือชื	อ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้อจดทะเบียน  
                                        (…………………………………..………………………………..….) 
 

หนา้……….ของจาํนวน……….หนา้                                           (ลงลายมือชื	อ)………….…....……………………………นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	………………..…..…............………                (………………….……...………………….) 
 ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื	อและที	อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 
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(ใหใ้ชข้อ้ความวา่ “ ใชต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นขอ้บงัคบัของบริษทั ” หรือ “ ใชข้อ้บงัคบัตามที	ประธานเสนอเป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” อยา่งใดอยา่งหนึ	ง) 

รายงานการประชุมตั$งบริษทั 
 

บริษทั .....................................................................................จาํกดั 
 ประชุมเมื	อวนัที	....................................................................เวลา...................................................................น. 
ณ บา้นเลขที	..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุม...................คน 
นบัจาํนวนหุน้ได.้.............................หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม โดย................................................................................. 
เป็นประธานที	ประชุม และเริ	มประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี,   

 1. รับรองบัญชีรายชื�อ ฐานะ และสํานักของผู้เข้าชื�อซื$อหุ้น พร้อมทั$งจํานวนหุ้น ซึ�งต่างคนได้ลงชื�อซื$อไว้  
       - ประธานไดเ้สนอบญัชีรายชื	อ ฐานะ และสาํนกัของผูเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ของบริษทั และจาํนวนหุ้นซึ	 งต่างคน
ไดล้งชื	อซื,อไวใ้หที้	ประชุมพิจารณา  
       - ที	ประชุมตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ถือเป็นบญัชีรายชื	อผูถื้อหุ้นของบริษทั
ไดต่้อไป  

 2. พจิารณาตั$งข้อบังคับของบริษัท  
       - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั  
       - ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้....................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  

 

 3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที�ผู้ เริ�มก่อการตั$งบริษัทได้กระทาํ และค่าใช้จ่ายซึ�งจําเป็นต้องจ่าย           
ในการตั$งบริษัท  
       - ประธานแถลงวา่ ในการเตรียมการเพื	อตั,งบริษทันี,ไม่มีผูเ้ริ	มก่อการผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการผกูพนับริษทั 
จึงไม่จาํตอ้งให้สัตยาบนัแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ	 งจาํเป็นตอ้งจ่ายในการตั,งบริษทันี,  ซึ	 งผูเ้ริ	มก่อการไดท้ดรอง 
เงินส่วนตวัจ่ายไป เป็นจาํนวนเงิน.........................................บาท จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณา  
       - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นาํค่าใช้จ่ายจาํนวนดังกล่าวตามที	ประธานเสนอ  
เป็นค่าใช้จ่ายของบริษทัได ้ 

 4. พจิารณาเรื�องหุ้น  
       - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณากาํหนดชนิดและจาํนวนหุน้ของบริษทั รวมทั,งการเรียกชาํระเงิน
ค่าหุน้ในครั, งแรกดว้ย  
       - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กาํหนดให้หุ้นของบริษทัมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามญั  
ชนิดระบุชื	อที	ตอ้งใชเ้งินจนเตม็มูลค่า และใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ในครั, งแรกนี, หุน้ละ ….......................บาท รวมเป็นเงิน
ที	เรียกใหช้าํระค่าหุ้นในครั, งแรกนี,ทั,งหมด..............................................................................................................บาท  

 
(ลงลายมือชื	อ)........................................................................ กรรมการ  

       (………………………………………………..)  
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�. พจิารณาเลอืกตั$งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งกรรมการชุดแรกของบริษทั เพื	อบริหารกิจการของบริษทั 

และพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการที	จะกระทาํการแทนบริษทัดว้ย  
       - ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดให้คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน..................คน 
โดยเลือกตั,งผูที้	มีรายชื	อดงัต่อไปนี, เป็นกรรมการชุดแรกของบริษทั คือ  

(1) ..............................................................................................................................................................  
(2) ..............................................................................................................................................................  
(3) ..............................................................................................................................................................  
(4) ..............................................................................................................................................................  
(5) ..............................................................................................................................................................  
(6) ..............................................................................................................................................................  
(7) ..............................................................................................................................................................  
(8) ..............................................................................................................................................................  

 และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดอาํนาจกรรมการของบริษทัเป็นดงันี,  คือ “จาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งจะ
ลงชื	อเป็นสาํคญัผกูพนับริษทัได ้คือ................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

 6. พจิารณาเลอืกตั$งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสินจ้าง  
- ประธานไดเ้สนอให้ที	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั,งกาํหนดค่าสินจา้งดว้ย  
- ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั,ง...........................................................................  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	.......................เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าสินจา้งใหปี้ละ....................................บาท  
7. เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

- ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื	องใดเขา้พิจารณา  

ปิดประชุมเวลา...................................... น.  

 
(ลงลายมือชื	อ)............................................................ประธานที	ประชุม  

        (..........................................................)  
      รับรองว่าถูกต้อง  
 
 ..............................................................  
(.............................................................)  
           กรรมการ 
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 ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท ........................................................................................................ จํากดั 

หมวด 1.  บททั�วไป 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี�ถา้มิไดต้ราไวเ้ป็นอยา่งอื�น ให้นาํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นส่วนที�

เกี�ยวดว้ยบริษทัจาํกดัมาใชบ้งัคบั  
ขอ้ 2.  ข้อบงัคบันี� ถ้ามีที�ซึ� งสมควรแก้ไขหรือเปลี�ยนแปลงก็ให้เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นจดัการแก้ไข 

หรือเปลี�ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป  

หมวด 2.  หุ้นและผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 3.  หุ้นของบริษทัทั�งหมดเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุชื�อที�ตอ้งใชเ้งินจนเต็มมูลค่าหุ้น และใบหุ้นของบริษทั

ตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหนึ�งคนลงลายมือชื�อและประทบัตราของบริษทั  
ขอ้ 4.  การโอนหุ้นจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผูโ้อนและผูรั้บโอน โดยมีพยานอยา่งนอ้ยหนึ�งคนลงชื�อ

รับรอง และจะนาํมาใชแ้ก่บริษทัหรือบุคคลภายนอกไดต่้อเมื�อบริษทัจดแจง้การโอนนั�นลงในทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้  
ขอ้ 5.  บริษทัจะถือหุน้หรือรับจาํนาํหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ 

หมวด 3.  กรรมการ 
ขอ้ 6.  คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใดใหที้�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนด  
ขอ้ 7.  ถา้ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผูอื้�น 

ขึ�นแทนก็ได ้แต่ใหมี้เวลาอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาที�กรรมการผูอ้อกไปนั�นชอบจะอยูไ่ด ้ 
ขอ้ 8.  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งจึงจะเป็นองคป์ระชุม

ปรึกษากิจการได ้ 
ขอ้ 9.  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการงานทั�งปวงของบริษทั และให้กรรมการเลือกตั�งในระหวา่งกนัเอง 

ขึ�นเป็นประธานหนึ�งคน  

หมวด 4.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 10.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นทั�วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วนัที�ได้จดทะเบียนบริษทั 

และต่อนั�นไปให้มีการประชุมครั� งหนึ� งทุกปี การประชุมเช่นนี� เรียกว่าการประชุมสามญั และการประชุมคราวอื�น
บรรดาที�มีนอกจากนี� เรียกวา่การประชุมวสิามญั  

ขอ้ 11.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นจาํนวนรวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้แห่งจาํนวนหุน้ของบริษทัเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้เรียกประชุมวสิามญัก็ได ้ 

ขอ้ 12.  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพ์แห่งทอ้งที�อย่างน้อยหนึ� งคราว 
ก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั และส่งทางไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุ้นทุกคนที�มีชื�อในทะเบียนของบริษทั
ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั เวน้แต่เป็นคาํบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื�อลงมติพิเศษ ให้กระทาํการดงัวา่นั�น
ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่สิบสี�วนั  

 

                                             (ลงลายมือชื�อ).....................................................กรรมการ 
(.......................................................) 
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ขอ้ >�.  ผูถื้อหุ้นคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม          

แทนก็ได ้
ขอ้ 14.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการมิได้มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้ 15 นาที ก็ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ� งซึ� งได้      
เขา้ร่วมประชุมขึ�นเป็นประธาน  

ขอ้ 15.  ในการประชุมใหญ่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมกนัแทนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสี�แห่งทุน
จึงจะเป็นองคป์ระชุม การออกเสียงลงมติให้ถือเอาเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียง
เพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด  

หมวด 5.  งบดุล 
ขอ้ 16.  ให้กรรมการจดัทาํงบดุลแสดงรายการจาํนวนทรัพยสิ์นและหนี� สินของบริษทักบัทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน    

ทุกรอบขวบปีทางบญัชีของบริษทั โดยเริ�มตั�งแต่วนัที�.........................................และสิ�นสุดวนัที�.........................................
ของทุกปี  

ขอ้ 17.  งบดุลของบริษทัตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีอยา่งน้อยหนึ� งคนเพื�อตรวจสอบแลว้นาํเสนอเพื�อขออนุมติัจาก
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�เดือนนบัแต่วนัที�ลงในงบดุลนั�น  

หมวด 6.  เงินปันผลและเงินสํารอง 
ขอ้ 18.  การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษทัตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ� งในยี�สิบของเงิน             

กาํไรสุทธิซึ� งบริษทัทาํมาหาไดจ้ากกิจการของบริษทั จนกว่าทุนสาํรองนั�นจะมีจาํนวนถึงหนึ� งในสิบของจาํนวนทุน          
ของบริษทัหรือมากกวา่นั�น  

หมวด 7.  ผู้ชําระบัญชี 
ขอ้ 19.  ผูช้าํระบญัชีของบริษทัจะเป็นบุคคลใดและมีจาํนวนเท่าใด และอาํนาจของผูช้าํระบญัชีจะเป็นประการใด

ใหที้�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด  

 ขอ้บงัคบันี� เป็นไปตามมติของที�ประชุม  เมื�อวนัที� ..............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             (ลงลายมือชื�อ).....................................................กรรมการ 

(.......................................................) 
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 
 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
                                      ทะเบียนเลขที�

           

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 
          ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
          ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ ...........................คน  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (>) เลขหมายใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (;) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (�) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (>) 

 
    

  (;) 

 
 

       หุ้นละ      (>) 
 

    
             

 
   (;) 

 
 

     หุ้นละ      (>) 
 

    
             

 
   (;) 

 
 

     หุ้นละ      (>) 
 

    
             

 
   (;) 

 
 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้นี+ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
                                      (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ
                                                            (…………………………………………………)

แบบ บอจ. B 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที	ชาํระแลว้ (�)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที	ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระเป็นเงิน            
                  ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (?)” ให้ระบุค่าหุ้นที	ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     
                  ช่อง  “สัญชาติ (C)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที	จดทะเบียนจดัตั,ง   
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แบบแสดงรายการเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับที� `a (พ.ศ. bBcB)
ตามพระราชบัญญตัิทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. bdee ยื�นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ขอ้ >.  ชื�อหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั......................................................................................................................................................................... 
                 ทะเบียนเลขที�   �-��-�-���-�����-�   วนัที�จดทะเบียน  �   จดั ตั�ง  �    เปลี�ยนแปลง..............................................      

ขอ้ ;.  ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท   ทุนชาํระแลว้.............................................................................บาท
จาํนวนหุน้ทั�งหมด (เฉพาะบริษทั)...........................................หุน้   มูลค่าหุน้ละ (เฉพาะบริษทั)......................................................บาท

ขอ้ �.  สญัชาติผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน และจาํนวนหุน้ที�ถือ (เฉพาะบริษทั) หรือส่วนที�ลงทุน (เฉพาะหา้งหุน้ส่วน)
ไทย  ....................  คน  รวม ..........................   หุน้/บาท  สญัชาติอื�น (ระบุ) .............................. คน  รวม ............................. หุน้/บาท

ขอ้ 4.  ปัจจุบนัมีลูกจา้งรวมทั�งสิ�น................................คน ค่าจา้งโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดงันี�
                (>) สาํนกังานแห่งใหญ่ จาํนวน................................. คน  (;) สาํนกังานสาขา............................................ จาํนวน........................... คน
                 มีลูกจา้งทาํงานตั�งแต่ > คนขึ�นไป เมื�อวนัที� ................. เดือน............................................ ปี ..............................

ขอ้ 5.  ผูรั้บเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามขอ้ 4.)     �     มี        �    ไม่มี 
                (ในกรณีมีผูรั้บเหมาช่วง ระบุชื�อ ที�อยูข่องผูรั้บเหมาช่วง ประเภทของงานที�รับเหมาช่วงและจาํนวนลูกจา้งของผูรั้บเหมาช่วงแต่ละราย)
          (>)...........................................................................................................................................................................................................
               (;)...........................................................................................................................................................................................................

ขอ้ 6.  โปรดทาํเครื�องหมาย  � ในช่อง         หนา้หมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้งครบถว้นใตห้วัขอ้ สินคา้/บริการ
                         หมวดกจิกรรม

เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง     การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ� า และระบบการปรับอากาศ     
การจดัหานํ� า การจดัการนํ� าเสียและของเสีย                   การก่อสร้าง
รวมถึงกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง    การขนส่งและสถานที�เก็บสินคา้             
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์ ที�พกัแรมและบริการดา้นอาหาร   
ขอ้มูลข่าวสารและการสื�อสาร                                                                 กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

 กิจกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ กิจกรรมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และกิจกรรมทางวชิาการ
         กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน                                       การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ
         การศึกษา                                                                                          และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั               

กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์         ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ       
กิจกรรมการบริการดา้นอื�นๆ กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้

                         กิจกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก                    และบริการที�ทาํขึ�นเองเพื�อใชใ้นครัวเรือน 
                   ระบุสินค้า/บริการที�ประกอบการ                                                  รหสั 

>..................................................................................................................................................................................... 
         ;.....................................................................................................................................................................................   

                            (รหสัประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ชื	อ www.dbd.go.th ) 
                                        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�ปรากฏในรายการขา้งตน้นี� เป็นจริงทุกประการ 

      ลงชื�อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
              ( .......................................................................)

ลงชื�อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ
              ( .......................................................................)
      วนัที�...................เดือน..............................................พ.ศ....................... 

������
����� 

(ประทบัตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั)

แบบ สสช.� 
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ใบส ำคัญรับช ำระเงินค่ำหุ้น 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 
 

วันที่ 21 มกราคม 2556 
 

บริษัท  มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด                              ได้รับเงินช ำระค่ำหุ้น 
เป็นเงิน   150,000 (หนึ่งแสนห้ำหมื่น)       บำท จำก                 นำยกันเกรำ ยืนให้ดอก               .                                                             
เพ่ือเป็นค่ำหุ้น จ ำนวน  6,000 (หกพัน)    หุ้น จำกกำรจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์  จ ำกัด  
โดยช ำระเป็นเงินสด จ ำนวน       150,000 (หนึ่งแสนห้ำหมื่น)                                       บำท 

หรือเช็คธนำคำร             สำขำ            เช็คเลขท่ี                       ลงวันที่                   . 

หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำร                                   สำขำ                                         

ชื่อบัญชี                                             เลขที่บัญชี                                                        

เมื่อวันที่                                 ไว้เรียบร้อยแล้ว   

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับเงิน  

                                                                                   (นำยกันเกรำ ยืนให้ดอก)             
                                                                                           กรรมกำร                                                                                                       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



ใบส ำคัญรับช ำระเงินค่ำหุ้น 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 
 

วันที่ 21 มกราคม 2556 
 

บริษัท  มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด                               ได้รับเงินช ำระค่ำหุ้น 
เป็นเงิน   150,000 (หนึ่งแสนห้ำหมื่น)       บำท จำก             นำงสำวกระดุมทอง ไม้พุ่ม                .                                                             
เพ่ือเป็นค่ำหุ้น จ ำนวน 6,000 (หกพัน)    หุ้น จำกกำรจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์  จ ำกัด  
โดยช ำระเป็นเงินสด จ ำนวน       150,000 (หนึ่งแสนห้ำหมื่น)                                       บำท 

หรือเช็คธนำคำร             สำขำ            เช็คเลขท่ี                       ลงวันที่                   . 

หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำร                                   สำขำ                                         

ชื่อบัญชี                                             เลขที่บัญชี                                                        

เมื่อวันที่                                 ไว้เรียบร้อยแล้ว   

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับเงิน  

                                                                                    (นำยกันเกรำ ยืนให้ดอก)             
                                                                                             กรรมกำร                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



ใบส ำคัญรับช ำระเงินค่ำหุ้น 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 
 

วันที่ 21 มกราคม 2556 
 

บริษัท  มอริส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด                               ได้รับเงินช ำระค่ำหุ้น 
เป็นเงิน      200,000 (สองแสน)       บำท จำก     นำงสำวเยอบีร่ำ เดซี่ (Miss Gerbera Daisies)        .                                                             
เพ่ือเป็นค่ำหุ้น จ ำนวน 8,000 (แปดพัน)   หุ้น จำกกำรจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร์  จ ำกัด  
โดยช ำระเป็นเงินสด จ ำนวน          200,000 (สองแสน)                                              บำท 

หรือเช็คธนำคำร             สำขำ            เช็คเลขท่ี                       ลงวันที่                   . 

หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำร                                   สำขำ                                         

ชื่อบัญชี                                             เลขที่บัญชี                                                        

เมื่อวันที่                                 ไว้เรียบร้อยแล้ว   

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับเงิน  

                                                                                    (นำยกันเกรำ ยืนให้ดอก)             
                                                                                             กรรมกำร                                                                                                       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



                                               

 

                                             บริษัท ธนาคารไทยเจรญิ จํากัด (มหาชน)   
                              THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ท่ี ธจ. 023/2555       วันท่ี 22 มกราคม 2556 

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร 

 โดยหนังสือฉบับนี้  บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)นี้ บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร ขอรับรองวา                   

นายกันเกรา ยืนใหดอก ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขท่ี 011-0-23456-3 ไวกับ
ธนาคารไทยเจริญ
นายกนเกรา ยนใหดอก
ธนาคารไทยเจริญ สาขาสาทร เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ  2552 โดยมียอดเงินโอนเขาบัญชี 

10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2556                   

เปนจํานวนเงิน 15,200,000 บาท (สิบหาลานสองแสนบาทถวน) 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนายกันเกรา ยืนใหดอก เพ่ือประโยชนในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

               บมจ. ไทยเจริญ สาขาสาทร  

 

 

                            (นางบัวสวรรค ผกากรอง) 

                                                                                                           ผูจัดการสาขา 

บัวสวรรค ผกากรอง 



                                               

 

                                            บริษัท ธนาคารไทยเจรญิ จํากัด (มหาชน)   
                              THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                                                                                                                   
ท่ี ธจ. 024/2555      วันท่ี 22 มกราคม 2556 

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)นี้ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษัััััััััััััััััััััััทททททททททททททททททททททททท ธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไททททททททททททททททททททททททททยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกัััััััััััััััััััััััััดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด (((((((((((((((((((((((((((มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน))))))))))))))))))))))))) สาขาเทเวศร ขอรับรองวา                   

นางสาวกระดุมทอง ไมพุม ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขท่ี 011-0-45678-0                  

ไวกับธนาคารไทยเจริญ
งสาวกร ดุมทอง ไมพุม ไ
กับธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไทททททททททททททททททททททททททยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ สาขาเทเวศร เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 โดยมียอดเงินโอนเขาบัญชี 

2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) และมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2556                   

เปนจํานวนเงิน 4,200,000 บาท (สีล่านสองแสนบาทถวน) 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนางสาวกระดุมทอง ไม้พุ่ม เพ่ือประโยชนใน
การขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

               บมจ. ไทยเจริญ สาขาเทเวศร  

 

 

                               (นางพะยอม ปบทอง) 

                                                                                                           ผูจัดการสาขา 

 

 

 

 

พะยอม ปบทอง  
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 ปิดอากร
  10 บาท

 หนังสือมอบอาํนาจ
                                                                                                                       เขียนที�……………………………….……….. 
                                                                                                       วนัที�………………………………………….…………..

 โดยหนงัสือฉบบันี� ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ริ�มก่อการ/บริษทั …………………………………………………….. 
………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให้………………………………….……………………… 
      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�                                                                                                                         

ถือบตัรอื�นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที�...................................................................... 
ออกให ้ณ .....................................................วนัที�ออกบตัร……….…….......…….วนัที�บตัรหมดอาย.ุ................................... 
อยูบ่า้นเลขที�……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..……….……….
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail...................................................................................................
เป็นผูม้ายื�นขอจดทะเบียน......................................................................................................................................................... 
............................................................................................และยื�นคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม
ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………………………………
ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั......................................................................และนายทะเบียนเครื�องหมายการคา้แทนขา้พเจา้       
ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         
ไดท้ั�งสิ�นและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั�งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเครื�องหมายการคา้แทนหา้งหุ้นส่วน/
บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ
( ) 

ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบซึ�งอาจจะมีขึ�นเนื�องจากการรับมอบอาํนาจนี�โดยสิ�นเชิง

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
                       (…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
         (…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
                       (…………………………………….……………….)

ประทบัตรา                (ลงลายมือชื�อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
                      (……………………………………..……………..)

        (ลงลายมือชื�อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
                               (……………………………………..……………..)

                                          (ลงลายมือชื�อ)……………………………………………….....พยาน  
                           (…………………..………………..………………)

หมายเหตุ หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี�  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที�วา่งไว้ ( )  
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?�LLTMNVXTLL?@@f
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UWaP[bYhNZXoÙ[W®Zj�z]aena,PhNZ�aR]�VMae
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