ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2559
-------------------------------------โดยที่เ ปนการสมควรแกไขปรั บปรุ งแบบพิ มพการจดทะเบีย นหางหุนส วนหรือบริษัทที่แนบทาย
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม เพื่อใหการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น
การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ การจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) การดําเนินโครงการศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ของกระทรวงพาณิชย (MOC Single Point Service) และการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเปนภาษาอังกฤษ
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามเงื่อนไข และมีความสะดวกเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 วรรคสาม และขอ 4 แหงกฎกระทรวงจัด ตั้งสํา นักงานทะเบีย น
หุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ)และวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. 2549 ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 เป<นตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 84/1 แหงระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔
“ขอ 84/1 การยื่นคําขอจดทะเบียนตามขอ 84 ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมใหญ
ผูถือหุนที่ไดกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุม
ผานสื่ ออิ เ ล็กทรอนิกส ลงวั นที่ 27 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2557 และตองเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน
ดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบ
คําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน

-2(๑.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการหรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๑.๓) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการที่ไดเขารวมประชุม
(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการเปนผูนัดเรียกประชุม
โดยมิไดมีผูถือหุนรองขอใหเรียกประชุม ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๒.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๒.๒) สํา เนารายงานการประชุ ม คณะกรรมการที่ ป รากฏมติ ใ หเรี ย กประชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ น
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ
(๒.๓) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการที่ไดเขารวมประชุม
(๒.๔) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๒.๕) สํา เนาหนั งสื อบอกกล าวเรี ย กประชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ นเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งกรรมการหรื อ
อํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนทางไปรษณียตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังผูถือหุนทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี
(๒.๖) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๒.๗) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมใหญผูถือหุน ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการเปนผูนัดเรียกประชุม
ตามที่ผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียกประชุม ใหผูขอจดทะเบียน
สงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๓.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทที่รองขอ
ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๓.๒) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๓.๓) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติใหเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
เรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ
(๓.๔) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการที่ไดเขารวมประชุม
(๓.๕) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๓.๖) สํา เนาหนั งสื อบอกกล าวเรี ย กประชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ นเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งกรรมการหรื อ
อํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนทางไปรษณียตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังผูถือหุนทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี

-3(๓.๗) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๓.๘) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมใหญผูถือหุน ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม
(๔) การขอจดทะเบีย นโดยอาศัย มติที่ป ระชุมใหญ ผู ถือหุ นซึ่งผู ถือหุ นจํา นวนรวมกัน ไมนอยกว า
หนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรีย กประชุม และเปนผู นัด เรีย กประชุมเอง ใหผู ขอจดทะเบีย น
สงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๔.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทที่รอง
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือรองขอใหเรียกประชุมนั้นไปยัง
คณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการไดรับหนังสือรองขอ
(๔.๒) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๔.๓) สํา เนาหนั งสื อบอกกล าวเรี ย กประชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ นเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งกรรมการหรื อ
อํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนทางไปรษณียตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังผูถือหุนทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี
(๔.๔) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๔.๕) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเขาประชุมใหญผูถือหุน ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม”
ขอ 4 ใหยกเลิกแบบพิมพ)ที่น ายทะเบีย นกํา หนดรูป แบบ แบบรายละเอีย ดวัต ถุที่ป ระสงค) และ
แบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือขอความในทะเบียนของนิติบุคคล แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริ ษัทกลางวาดวยการจดทะเบี ยนหางหุ นสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยระเบีย บ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 และใหใชแบบพิมพ)ที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค)
และแบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือขอความในทะเบียนของนิติบุคคล แนบทายระเบียบนี้แทน
ขอ 5 คําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ซึ่งไดยื่นขอจดทะเบียนไวกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหเปนไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น
ขอ 6 แบบคําขอจดทะเบียนที่ยื่นนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ผูขอจดทะเบียนจะใชแบบพิมพ
ตามขอ 5 ในการยื่นขอจดทะเบียนตอไปไดจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นายทะเบียนกลาง

แบบพิมพที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559
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แบบ หส. 1
คําขอที………….…….....
รับวันที……………….....

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
…………………..………………

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
ห้างหุน้ ส่วน………………………….…………………………………………..……………
ทะเบียนเลขที…………………………………………………
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี*
จัดตั*งห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุน้ ส่วน (ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................)
แก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิ,มเติมวัตถุที,ประสงค์ของห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิมเติมทีตั&งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน (หุน้ ส่วนเข้า…...…......คน) (หุน้ ส่วนออก........…......คน) (เพิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)
(เปลียนสิ งทีนํามาลงหุน้ .........…....คน) (เปลียนจําพวกหุน้ ส่วน.................คน)
(ทุนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนรวมกันเพิมขึ&น .................................................................................บาท)
แก้ไขเพิ,มเติมหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิ,มเติมข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิ,มเติมตราของห้างหุน้ ส่วน
รายการอื,น ๆ ที,เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(2) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี&
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลูกจ้างตั&งแต่ 10 คน ขึ&นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ
การส่งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
(3) ข้ าพเจ้ าหุ้นส่ วนผู้จดั การซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี# ขอรับรองว่ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี# เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชื,อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
(………………………………………….…)

(ประทับตราของห้างหุน้ ส่วน)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที……………………………………………………..
……………………………………………………………....
(……………………………………………………….……)
นายทะเบียน /……………………..…………………………

…………………………….………..………
(……………………………………..………)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…….……………..…..…….……
(ลงลายมือชือ)……………..…………......…...............นายทะเบียน
(.…............................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.2499

ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
…...….………………………………

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วนนีได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที…………….…..……...
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที……...…………………..…………...………………................ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
นิติบุคคล ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
1. ชือห้างหุน้ ส่วน “ห้างหุน้ ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….”
2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน มี ………………คน ตามรายชือดังนี+
(1) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(2) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(3) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(4) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(5) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
3. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนนี+ มี……………..…..คน ตามรายชือดังนี+
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….…………………………………………………..
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..………………………………………….
4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี+
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที.………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
ระบุภาษาอังกฤษ…... ………………………………………………………………………………….…………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
6. วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนี+มี ……....…..ข้อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี+ จํานวน….....….…แผ่น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ
ออกให้ ณ วันที. ……………………………………………….
………………………………………….……………………..
(..…………………………….….…………………………….)
นายทะเบียน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่ วน………………………………………..……………..
ทะเบียนเลขที……………………………….……………
ข้อ 1. ชือห้างหุน้ ส่ วน “ห้างหุน้ ส่วน.................................................................................................................................................”
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี$..................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ห้างนี$เป็ นห้างหุน้ ส่ วน สามัญนิติบุคคล/จํากัด วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่ วนมี..................ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ทีแนบ
ข้อ 3. สํานักงานของห้างหุน้ ส่วน มี..........................แห่ง คือ
สํานักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจําบ้าน
- ตั$งอยูเ่ ลขที.................อาคาร.......................................................
ห้องเลขที ................ ชั$นที.................... หมู่บา้ น................................................ หมู่ที................ ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน........................................................... ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย ์ ........................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
หมายเลขโทรสาร.......................................................................*E-mail……………………………………………………...…………..……
สํานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจําบ้าน
- ตั$งอยูเ่ ลขที.................อาคาร.......................................................
ห้องเลขที ................ ชั$นที.................... หมู่บา้ น................................................ หมู่ที............... ตรอก/ซอย........................................................
ถนน........................................................... ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย ์ .....................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................
หมายเลขโทรสาร........................................................................E-mail……………………..………………………………...………..………
ข้อ 4. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนของห้างหุน้ ส่ วนมีจาํ นวน.........................คน ดังนี$
(ก) ชือ อาชีพ ทีอยู่ และสิ งทีนํามาลงหุน้ ของหุน้ ส่วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด จํานวน.......................คน มีดงั นี$
ข้ าพเจ้ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนซึงได้ลงลายมือชือไว้ นี( ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี( เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(1) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
- ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)

(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(2) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)
(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(ลงลายมือชือ)…………..………………………………………..หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
(……………………………………………………...)
หน้า………….ของจํานวน………………หน้า
(ลงลายมือชือ)……………….……………………...…นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ……..………………….…………….…..
(……………….……………………………...)
* E-mail นีใ( ช้ ในการส่ งข้ อมูลข่ าวสารและติดต่ อกับนิตบิ ุคคลอีกทางหนึงด้ วย

แบบ หส. 2
(ข) ชือ อาชีพ ทีอยู่ และสิ งทีนํามาลงหุน้ ของหุน้ ส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด จํานวน…………..คน มีดงั นี$
ข้ าพเจ้ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนซึงได้ลงลายมือชือไว้ นี( ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี( เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(1) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)
(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(2) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)
(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(3) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)
(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(4) ......................................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที..............ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาชีพ.........................................ยีห้อ..........................ลงหุน้ ด้วย...........................................จํานวนทั$งสิ$น..........................................บาท
(ส่วนลงหุน้ เดิมจํานวน..........................................................บาท เพิม / ลด จํานวน.....................................................บาท)
(ลงลายมือชือ)..................................................................................
(ลงลายมือชือ)…………………………………….………….…………หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
(………………………………….……………..………)
หน้า………..ของจํานวน………………….หน้า
ห้างหุน้ ส่วน…………………………………………………………….
เอกสารประกอบคําขอที…………………………..……………. (ลงลายมือชือ)………………………………………...นายทะเบียน
(……………….……………….……………...)

แบบ หส. 2
ข้อ 5. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วน มี ……………….. คน ตามรายชือดังต่อไปนี$
(1) .................................................................................... (2) .......................................................................................
(3) .................................................................................... (4) .......................................................................................
(5) .................................................................................... (6) .......................................................................................
ข้อ 6. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี$
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 7. ตราของห้างหุน้ ส่วน มีดงั ทีประทับไว้น$ ี

ข้อ 8. รายการอืน ๆ ทีเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี$
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
รายการจดทะเบียนนี$ทาํ ขึ$นโดยความตกลงของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน เมือวันที............................................................................

(ลงลายมือชือ)……………………..………………………….หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
(…………..………………..…………………..)
หน้า…………..ของจํานวน……………หน้า
ห้างหุน้ ส่วน………………..…………………………………….…….
เอกสารประกอบคําขอที …………………………….………… (ลงลายมือชือ)…………………..……………………นายทะเบียน
(……………….……………………………...)

แบบ บอจ. 1
คําขอที......................................
รับวันที………………………….

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

…….………………………….……

บริ ษทั …………………………………………………….……….…… จํากัด
ทะเบียนเลขที บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที………………………………………….……….…
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนีหนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั-งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั-งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิมทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิมทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิมเติมทีตั-งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(2) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นีขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลูกจ้างตั-งแต่ 10 คน ขึ-นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ การ
ส่ งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
(3) ข้ าพเจ้ากรรมการซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี' ขอรับรองว่าผู้เริมก่อการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ ในการจดทะเบียนนี' เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชือผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
...………………………………………….………
(.……………………………………………….…)
(ประทับตราบริ ษทั )
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที..................................................................................…
………………………………………..………….…………..
(……………………………………….…..……….…………)
นายทะเบียน /………………………………………….………

…………….…………….….………….…………
(..………………………………………..……..….)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…………………………………….
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.2499

ที

สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
………………………………….

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าบริ ษทั นีได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที…………………..……...
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที……...…………………..……...…….………….ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล
ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
1. ชือบริ ษทั "บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………..จํากัด"
2. กรรมการของบริ ษทั มี……………………..คน ตามรายชือดังต่อไปนี
(1) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(2) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(3) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(4) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(5) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(6) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(7) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(8) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
3. จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………...………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงิน………………………………………..………….บาท
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที……………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุภาษาอังกฤษ…........…………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
6. วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั มี….…...……ข้อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี จํานวน………..…...…แผ่น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ

ออกให้ ณ วันที ……………………………………………….
………………………………………………………………..
(..……………………………………………………………. )
นายทะเบียน

แบบ บอจ. 2

หนังสื อบริคณห์ สนธิ
บริ ษทั ...................................................................................................................................จํากัด
ทะเบียนเลขที บค.........................................................................
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฉบับนี$ทาํ ขึ$นเมือวันที.............................................................................. มีรายการดังต่อไปนี$
ข้อ 1 ชือบริ ษทั “บริ ษทั ..................................................................................................................................................จํากัด”
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี$...................................................................................................................................................................…
ข้อ 2 สํานักงานของบริ ษทั จะตั$งอยู่ ณ จังหวัด.........................................................................................................................
ข้อ 3 วัตถุทีประสงค์ท$ งั หลายของบริ ษทั มี..............................ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ทีแนบ
ข้อ 4 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นี$ต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินทีตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
..................................................................................................................................................................................................................
(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดโดยไม่จาํ กัดก็ได้ โดยให้แถลงความรับผิดเช่นนันไว้ดว้ ย ถ้าไม่มีให้ระบุ “..................”)

ข้อ 5 ทุนของบริ ษทั กําหนดไว้เป็ นจํานวน.....……………...……….....…...........บาท (................…..……....….................)
(ตัวอักษร)

(ตัวเลข)

แบ่งออกเป็ น............................................หุน้ (..................................) มูลค่าหุน้ ละ.......................................บาท (................................)
ข้อ 6 ชือ ทีอยู่ อาชีพ ลายมือชือ และจํานวนหุน้ ทีผูเ้ ริ มก่อการแต่ละคนได้เข้าชือซื$อไว้ รวม................คน มีดงั นี$
ข้ าพเจ้าผู้เริมก่อการทุกคนซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี* ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี* เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(1).............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศัพท์...............................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ - ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ..............................................ได้เข้าชือซื$อหุน้ ไว้แล้ว......................….หุน้ (ลงลายมือชือ)..............................................................
(2)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศัพท์................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ - ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ..............................................ได้เข้าชือซื$อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุน้ (ลงลายมือชือ)..............................................................
(3)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศัพท์................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ - ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ...............................................ได้เข้าชือซื$อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุน้ (ลงลายมือชือ).............................................................
(4)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศัพท์................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ - ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ...............................................ได้เข้าชือซื$อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุน้ (ลงลายมือชือ).............................................................
ผูเ้ ริ มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสื อบริ คณห์สนธิ ฉบับนี$ สิ$นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั$งบริ ษทั ภายใน 10 ปี นับแต่วนั ที
จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ
(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(..................................................................................)
หน้า........................ของจํานวน.........................หน้า
(ลงลายมือชือ).......................................…….......................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที.............................................................
(........................................................................)

แบบ บอจ. 2

คํารับรองลายมือชือของพยาน
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศัพท์........................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู่ที..............ถนน……...............................………....ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด………………………………..……………
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศัพท์........................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู่ที..............ถนน……...............................………....ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด………………………………..……………
ขอรับรองว่ าผู้เริมก่อการตั*งบริษทั นีท* ุกคนได้ ลงลายมือชือต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ ในรายการจดทะเบียนนี* เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
(…………………..……………..……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
(…………………..……………..……………….)

ผนึกอากรแสตมป์
200 บาท

(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(..................................................................................)
หน้า...................ของจํานวน.....................หน้า
บริ ษทั ...................................................................................................จํากัด
ประกอบคําขอที................................................................ (ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(........................................................................)
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รายการจดทะเบียนจัดตัง
บริ ษทั ……………………………………………………….………….จํากัด
ทะเบียนเลขที ………………………………………..
(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็ น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ ละ …….…………..…..….….…บาท)
ข้อ 1. จํานวนหุน้ ทั)งสิ)นซึงได้มีผเู ้ ข้าชือซื)อหรื อได้จดั ออกให้แล้ว

……………………...หุน้ (……………….…….)
(ตัวอักษร)

(ตัวเลข)

เป็ นหุน้ สามัญ ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้ บุริมสิ ทธิ ……………………...หุน้ (……………….…….)
ข้อ 2. จํานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึงออกให้เหมือนหนึงว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ ละ………..บาท)
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึงออกให้เหมือนหนึงว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ ละ…….….บาท)

……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้

ข้อ 3. จํานวนเงินทีได้ใช้แล้วแต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ ทีลงเงิน) คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ

……………………..บาท (……………….…….)

และ ซึงต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ……………..….บาท ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ
และ ซึงต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ………………...บาท ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ

……………………..บาท (……………….…….)
……………………..บาท (……………….…….)
……………………..บาท (……………….…….)

(……………….…….)
(……………….…….)
(……………….…….)
(……………….…….)
(……………….…….)
(……………….…….)

(อย่างน้อยร้อยละยีสิ บห้า)

ข้อ 4. จํานวนเงินทีได้รับไว้เป็ นค่าหุน้ รวมทั)งสิ)น คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินหุน้ ละ …………………..บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

…..………………บาท

และ ซึงต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ………………….บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องลงเงินหุน้ ละ ……………………...บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
และ ซึงต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ……….………..…บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

…………………..บาท
…………………..บาท
………………..…บาท

(เต็มมูลค่า)

จํานวนเงินค่าหุน้ ทีได้รับไว้แล้วรวมทั)งสิ)น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……)
ข้อ 5. ชือ และทีอยู่ ของกรรมการทุกคนของบริ ษทั จํานวน ……………………คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ทีแนบ
ข้อ 6. จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงลายมือชือ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………..………………….……………………………..)

หน้า …………ของจํานวน ………….หน้า
(ลงลายมือชือ) ………………………………………….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ………………………….………….
(……….….…..…….….…………………….)
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ข้อ 7. บริ ษทั นี)ต) งั ขึ)นโดย มี/ไม่ มี กําหนดอายุ……………………………………………………..…...…………………..…………
ข้อ 8. สํานักงานของบริ ษทั มี …………………แห่ง คือ
สํานักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจําบ้าน
- ตังอยูเ่ ลขที.......................อาคาร.....................................................
ห้องเลขที ..................... ชันที.............. หมู่บา้ น...................................................... หมู่ที.............. ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................................................... ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................................................... หมายเลขโทรศัพท์..........................................
หมายเลขโทรสาร.................................................*E-mail…………….………….…………………….……………………………...……….
สํานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจําบ้าน
- ตังอยูเ่ ลขที.......................อาคาร.....................................................
ห้องเลขที ..................... ชันที.............. หมู่บา้ น...................................................... หมู่ที............. ตรอก/ซอย......................................................
ถนน......................................................... ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................................................... หมายเลขโทรศัพท์..........................................
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail…………….………….………………………………………………...……………..
ข้อ 9. รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
ข้อ 10. ตราของบริ ษทั มีดงั ทีประทับไว้น) ี

ข้อ 11. บริ ษทั นี)ต) งั ขึ)นโดย มี / ไม่ มี ข้อบังคับ

(ลงลายมือชือ)……………..……………………..………………กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………………………………………………...)
หน้า …………ของจํานวน ………..หน้า
บริ ษทั ……………………..………………………………จํากัด
เอกสารประกอบคําขอที ………..……………………….…… (ลงลายมือชือ)…………..….…….…………….……นายทะเบียน
(...............................................................................)
* E-mail นีใช้ ในการส่ งข้ อมูลข่ าวสารและติดต่ อกับนิตบิ ุคคลอีกทางหนึ+งด้ วย

แบบ บอจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติม และ/หรือ มติพเิ ศษ
บริ ษทั ………………………………………………………………………..จํากัด
ทะเบียนเลขที …………………………..........………………
ข้อความซึ งได้แก้ไขเพิมเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม……..........…….รายการ เป็ นดังนี&
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................

(ลงลายมือชือ)……………..............………………….…………………….. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………………………..............……………………………...)
หน้า………..ของจํานวน……......หน้า
(ลงลายมือชือ)……………….……………….........…….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ……………..……………..…..…… (………………..………..………………….)

แบบ บอจ. 5

สํ าเนาบัญชี รายชื อผู้ถือหุ้น
ทะเบียนเลขที

ชื อบริ ษทั จํากัด

ณ วันประชุม  จัดตังบริ ษทั  สามัญผูถ้ ือหุ้น  วิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที…...............................................เมือวันที...................................................................................
คัดจากสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เมือวันที....................................................................................
ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท แบ่งออกเป็ น............................................................หุ้น มูลค่าหุ้นละ........................................บาท
ผูถ้ ือหุ้น ไทย ...........................คน จํานวน..................................................................หุ้น อืน ๆ ...........................คน จํานวน...................................................................หุ้น
ชือผูถ้ ือหุ น้
ลําดับ
ที

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
บัตรอืน ๆ (ระบุ) .............................เลขที....................................
สัญชาติ (3)
อาชีพ
ทีอยู่

จํานวนหุ น้
ทีถือ

เงินทีชําระแล้ว (1)

เลขหมายใบหุ น้

ถือว่าชําระแล้ว (2) เลขหมายของหุ น้
หุ ้นละ

ลงวันที

วันลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้
เป็ น

ขาด

(1)

(2)

หุ ้นละ

(1)

(2)

หุ ้นละ

(1)

(2)

หุ ้นละ

(1)

(2)

หน้า…………...…ของจํานวน…………..…...หน้า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเป็ นรายการทีถูกต้ องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่ าผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ นี+ เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชื อ)…………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)
หมายเหตุ ช่อง “เงินทีชําระแล้ว (1)” ให้ระบุจาํ นวนเงินค่าหุ ้นทีชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระเป็ นเงิน
ช่อง “ถือว่าชําระแล้ว (2)” ให้ระบุค่าหุ ้นทีถือว่าชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระด้วยทรัพย์สิน หรื อ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ (3)” หากเป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุประเทศทีจดทะเบียนจัดตั3ง

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุทีประสงค์
ของ
ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ........................................................................................
ทะเบียนเลขที....................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั นี มี......................ข้อ ดังนี
( ) ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(ลงลายมือชือ)…..............................................................................หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…................................................................................)
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
หน้า .................ของจํานวน.................หน้า
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที....................................................
(…..................................................................)
กรณีวตั ถุทประสงค์
ี
ในการประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั'น

แบบ ก.

กรรมการเข้ าใหม่
ของ
บริ ษทั …………………………………..………………………………..….จํากัด
ข้ าพเจ้ ากรรมการทุกคนซึงได้ลงลายมือชือไว้ นี" ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี" เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(1)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชื$อ)………………………………………………………
(2)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชื$อ)………………………………………………………
(3)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชื$อ)………………………………………………………
(4)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชื$อ)………………………………………………………

(ลงลายมือชื$อ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………………………………..………………………………..….)
หน้า……….ของจํานวน……….หน้า
(ลงลายมือชื$อ)………….…....……………………………นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที$………………..…..…............………
(………………….……...………………….)
ถ้ากรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื$อและที$อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย

แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกียวกับการประกอบธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515)
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยืนต่ อนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท
ข้อ 1. ชือห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั .........................................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที - - - วันทีจดทะเบียน จัดตัง เปลียนแปลง..............................................
ข้อ 2. ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท ทุนชําระแล้ว.............................................................................บาท
จํานวนหุน้ ทังหมด (เฉพาะบริ ษทั )...........................................หุน้ มูลค่าหุน้ ละ (เฉพาะบริ ษทั )......................................................บาท
ข้อ 3. สัญชาติผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน และจํานวนหุน้ ทีถือ (เฉพาะบริ ษทั ) หรื อส่วนทีลงทุน (เฉพาะห้างหุน้ ส่วน)
ไทย .................... คน รวม .......................... หุน้ /บาท สัญชาติอืน (ระบุ) .............................. คน รวม ............................. หุน้ /บาท
ข้อ 4. ปั จจุบนั มีลูกจ้างรวมทังสิ น................................คน ค่าจ้างโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน................................. คน (2) สํานักงานสาขา............................................ จํานวน........................... คน
มีลูกจ้างทํางานตังแต่ 1 คนขึนไป เมือวันที ................. เดือน............................................ ปี ..............................
ข้อ 5. ผูร้ ับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามข้อ 4.)
มี ไม่มี
(ในกรณี มีผรู ้ ับเหมาช่วง ระบุชือ ทีอยูข่ องผูร้ ับเหมาช่วง ประเภทของงานทีรับเหมาช่วงและจํานวนลูกจ้างของผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละราย)
(1)...........................................................................................................................................................................................................
(2)...........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6. โปรดทําเครื องหมาย ในช่อง หน้าหมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนใต้หวั ข้อ สิ นค้า/บริ การ
หมวดกิจกรรม
เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํา และระบบการปรับอากาศ
การจัดหานํา การจัดการนําเสี ยและของเสี ย
การก่อสร้าง
รวมถึงกิจกรรมทีเกียวข้อง
การขนส่งและสถานทีเก็บสิ นค้า
การขายส่ งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ทีพักแรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริ หารและบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ
การศึกษา
และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริ การด้านอืนๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อน กิจกรรมการผลิตสิ นค้า
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
และบริ การทีทําขึนเองเพือใช้ในครัวเรื อน
ระบุสินค้ า/บริการทีประกอบการ
รหัส
1.....................................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................................
(รหัสประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชื(อ www.dbd.go.th )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีปรากฏในรายการข้างต้นนีเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชือ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
(ประทับตราห้างหุ้นส่ วนหรื อบริ ษทั )

ลงชือ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
วันที...................เดือน..............................................พ.ศ.......................

แบบ ลช. 1
คําขอที..................................
รับวันที..................................

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
.....................................................

คําขอจดทะเบียนเลิกและชํ าระบัญชี
ห้ างหุ้นส่ วน / บริษัท ..............................................................................................................
ทะเบียนเลขที.! ...............................................................
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี,
เลิกห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิมเติมอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิมเติมทีตั,งสํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี
ตั,ง / เปลียนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
เสร็ จการชําระบัญชี
โดยได้แนบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ้วนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผ่น
(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั,งนี,ได้ดาํ เนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั (กรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด) ดังนี,
สั ญญาของห้ างหุ้นส่ วน / ข้ อตกลง หรือ มติทปี! ระชุมของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุน้ ส่ วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรื อ มติทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที................................................
มีผลใช้บงั คับวันที..............................................................................
ทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมือวันที............................................................................................
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท
ได้บอกกล่าวนัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที.................................................ลงวันที.............................................................................
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และ ส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
การประชุมของบริษัท
ทีประชุมได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมือวันที.....................................................
ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บ้านเลขที.............................................................................................................................................
.............................................................................................................มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน....................คนนับจํานวนหุน้ ได้..................................หุน้
โดย.................................................................................................เป็ นประธานทีประชุม
คําพิพากษา / คําสั! งศาล
ศาล................................................................................มีคาํ พิพากษา / คําสัง ในเรื องทีขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมือวันที..............................................................
อืน! ๆ .............................................................................................................................................................................................................................................
และรายการทีระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ทั,งนี, จะส่ งมอบเอกสารข้างต้นต่อนายทะเบียนทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
(3) ข้ าพเจ้ าผู้ชําระบัญชีซึ!งได้ ลงลายมือชื!อไว้ นี2 ขอรับรองว่ าผู้ชําระบัญชีทุกคนยินยอม ให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามทีไ! ด้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี2 เพือ! ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชือผูช้ าํ ระบัญชี
.....................................................................................................
(............................................................................................…...)
..........…........................................................................................
(…................................................................................................)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที.....................................................................................

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที...........................................................................

..................................................................................................
(.....................................................................……...................)
นายทะเบียน/..............................................................................

(ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(…………………………..…………………..)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
………………………………………

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นีได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลประเภท……………….…
.......................................เมือวันที.............................................ทะเบียนเลขที…………..….………………….………ปรากฏข้อความ
ในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
1. ชือห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั “ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั ................................................................................................................................”
2. ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นีได้เลิกกันแล้ว โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิก เมือวันที...............................................................และ
รับจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี เมือวันที..................................................................
3. ผูช้ าํ ระบัญชีของ ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นี มี.........................คน ตามรายชือดังนี
(1)…………..………………………….…….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(2)…………..………………………….…….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(3)…………..……………………….…..….…..……ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(4) …………..………………………….……………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
โดยให้ผชู ้ าํ ระบัญชีทุกคนกระทําการร่ วมกัน เว้นแต่การดังกล่าวต่อไปนี ได้กาํ หนดอํานาจให้ทาํ แยกกันได้ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….….
4. สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี ตังอยูเ่ ลขที ……….……………………………………………………………………....….…...……
……………………………….……………………….………………………………………………………………………….…
ระบุภาษาอังกฤษ…………………………….…………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………..

ออกให้ ณ วันที …………………………………………

………………………………………………………….
(……………………………….………………………...)
นายทะเบียน

ข้ อควรทราบ
1. หนังสื อนีรับรองเฉพาะข้อความทีห้าง/บริ ษทั ได้นาํ มาจดทะเบียนไว้เพือผลทางกฎหมายเท่านัน ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ งทีควรหาไว้พิจารณาฐานะ
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก
ห้างหุน้ ส่วน/บริ ษทั ………………………..……………………………………..
ทะเบียนเลขที………………….………….…………………
ห้างหุน้ ส่ วน/บริ ษทั …………………….....................………..………................ได้เลิกกัน ตังแต่วนั ที…….…..…….…………………
ด้วยเหตุ………………………………………………………………………………………………...……………………………………....……
(ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนตกลงให้เลิกห้างหุน้ ส่ วน / ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติพิเศษให้เลิกบริ ษทั / ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสังให้เลิกห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั )

ในการเลิกห้างหุน้ ส่ วน/บริ ษทั นี ............................................................................ ได้...............................................................................
(ทีประชุมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน / ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น/ ศาล)

(ตกลง/ลงมติ /มีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง)

เมือวันที.........................................................และตังผูช้ าํ ระบัญชี จํานวน ..........................คน ดังต่อไปนี
ข้ าพเจ้ าผู้ชําระบัญชี ทุกคนซึ งได้ ลงลายมือชื อไว้ นี% ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี% เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(1)......................................................................................................................... อายุ.................ปี อาชีพ.........................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................................เลขที.................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที...............ถนน...............................................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..……
(ลงลายมือชือ)……..……………………………...…..………
(2)......................................................................................................................... อายุ................ปี อาชีพ..........................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................................เลขที.................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที...............ถนน...............................................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..……
(ลงลายมือชือ)……..……………………………...…..………
(3)......................................................................................................................... อายุ................ปี อาชีพ..........................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที - ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................................เลขที.................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที................................หมู่ที...............ถนน...............................................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..……
(ลงลายมือชือ)……..……………………………...…..………
โดยให้ขา้ พเจ้าทุกคนกระทําการร่ วมกัน เว้นแต่การดังกล่าวต่อไปนี ได้กาํ หนดอํานาจให้ทาํ แยกกันได้ คือ
............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี เลขรหัสประจําบ้าน
- ตังอยูเ่ ลขที....................หมูท่ ี.............
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด........................................................................ หมายเลขโทรศัพท์...........................................หมายเลขโทรสาร...........................................
*E-mail………………………………………………………………..
(ลงลายมือชือ)…………………….………..………………………ผูช้ าํ ระบัญชี
(………………………..……..………..………………..)
หน้า ………. ของจํานวน ….………หน้า
(ลงลายมือชือ)……..………………………………………นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที …………………………..…....……..
(…….….………...…………………………….)
* E-mail นีใ% ช้ ในการส่ งข้ อมูลข่ าวสารและติดต่ อกับนิติบุคคลอีกทางหนึงด้ วย
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รับเลขที.................................
รับวันที..................................

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
.....................................................

รายงานการชํ าระบัญชี ฉบับที......................
ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ...............................................................................................
ทะเบียนเลขที.............................….....……......................
(เลิกและเริ มชําระบัญชี เมือ....................................................)
ข้าพเจ้า.................................................................................................……................ผูช้ าํ ระบัญชี
ขอรายงานต่อนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั แสดงให้เห็นความเป็ นไปของบัญชีทีชําระอยูจ่ นถึง
วันที.....................................................ตามความในมาตรา 1267 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี9
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์.......................................…...................ฉบับลงวันที......................................
ส่ งแจ้งความถึงเจ้าหนี9
ลงวันที........................................................
ผูส้ อบบัญชี ชือ....................................................…............ ตั9งเมือวันที..............................................
1 งบดุลเพียงวันเลิก วันที.............…..............................หมายอักษร.............(..........ฉบับ)..............แผ่น
บัญชีรายละเอียดสิ นทรัพย์และหนี9สิน
การประชุม เมือวันที.....................................................……..
จําหน่ายทรัพย์สิน
รับชําระหนี9จากลูกหนี9
ชําระหนี9แก่เจ้าหนี9
เจ้าหนี9ไม่พบตัว
แบ่งคืนทรัพย์สิน
รายการอืน ๆ...........................................................................................................................……….
ข้าพเจ้าผูช้ าํ ระบัญชีขอรับรองว่ารายงานการชําระบัญชีฉบับนี9ได้รายงานความเป็ นไปของบัญชีทีชําระอยู่
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และรายการทีระบุในรายงานการชําระบัญชีถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ได้ส่งเอกสารตาม 1 แนบท้ายรายงานการชําระบัญชี ฉบับนี9 ทั9งนี9 จะส่ งมอบเอกสารอืน ๆ
ต่อนายทะเบียนทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
วันที....................................................................
ลงลายมือชือผูช้ าํ ระบัญชี
บันทึกนายทะเบียน
ได้ตรวจสอบแล้ว

................................................…....................................
(......................................................................................)

(ลงลายมือชือ)………….........…....……...……….นายทะเบียน
(……………………................……….)

.........................................................................................
(...................................................................................….)

คําเตือน ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่ เจ้ าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
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รายการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ……………..………………………………………….
ทะเบียนเลขที! ….……………………………………..
ข้อ 1. การชําระบัญชีของ ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั นี' ได้สาํ เร็ จลงแล้วตามรายงานการชําระบัญชี ฉบับที!………......
และสุ ดท้าย ลงวันที! …………………………...................
ข้อ 2. ที!ประชุม ……….....................…ของ ห้างหุ ้นส่ วน/บริ ษทั …………………..……………………...….
(ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน/ผูถ้ ือหุ้น)

เมื!อวันที! ……………………………..…. ซึ! งประชุม ณ…………………………………………………………………
ได้อนุมตั ิรายงานของผูช้ าํ ระบัญชีแล้ว
ข้อ 3. ผูช้ าํ ระบัญชีได้นาํ ข้อความที!ได้ประชุมกัน เมื!อวันที! …………………………………………….………
มาขอจดทะเบียนเพื!อถือว่าเป็ นการสิ' นสุ ดแห่งการชําระบัญชีตามมาตรา 1270 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

(ลงลายมือชื!อ) ………………………….…………………………….ผูช้ าํ ระบัญชี
(……………………………….…………………..……...)
หน้า …...……ของจํานวน………….หน้า
(ลงลายมือชื!อ)…………………..……………………นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที! …………………….…………….
(…..….......…….…....………….………..)

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทังหลาย
ของ
ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ……………….…………………………….………….
ทะเบียนเลขที………..…………...............…………
ลําดับ

รายการ

แฟ้ม

จํานวน
แผ่ น ฉบับ

เล่ ม

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะเก็บรักษาสมุดบัญชี และสรรพเอกสารทั"งหลายของห้างหุ ้นส่ วน/บริ ษทั ดังทีกล่าวข้างต้นนี"
ซึ งจะต้องส่ งมอบแก่นายทะเบียนตามความในมาตรา 1271 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทั"งนี" จะส่ งมอบต่อนายทะเบียน
ทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
(ลงลายมือชือ)……………………………………………ผูช้ าํ ระบัญชี
(………………………………...……………)

หน้า…….......ของจํานวน…….…..หน้า
(ลงลายมือชือ)………..………….……..……………….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ………………………………….
(……………...............…………………….....)

แบบ บธ.2
Form BoTho. 2

คําขอที่……..………………….……………

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Department of Business Development

Application No.
No

รับวันที่…..…..………………………..……
Date of Receipt

คําขอหนังสือรับรองนิ
รอง ติบุคคลเป8นภาษาอังกฤษ
Application for Certificate in English
ท!านสามารถกรอกแบบฟอร(มดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
Fill in the application form in Thai or English

ชื่อผูขอหนังสือรับรอง นาย/นาง/นางสาว ......................
...........................................................................................................................................
..........................................................................
Name of applicant

Mr. Mrs. Miss

โทรศัพท(.......................................................................
..........................อีเมล(……………….……………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………..…
Telephone / Mobile Phone

E-mail Address

ที่อยู!..…………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................
Address

ขาพเจามีความประสงค(ขอหนังสือรับรองนินิติบุคคลเปOนภาษาอังกฤษเพื่อใชเปOนหลักฐานเอกสารสําหรับ
I am desirous to request for Certificate in English, for use as evidence or supporting document(s)
document for

ศาล

สถาบันการเงิน

หน!วยงานราชการ

ทํานิติกรรม

อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................
...........................

Court

Financial Institute

Government Agency

Doing Juristic Acts

Others (Please specify)

ชื่อนิติบุคคล.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Name of the Juristic Person

ทะเบียนเลขที่
Registration No.

โปรดระบุรายการ (รายการละ 40 บาท)
Please Indicate Particular(s) in Certificate (40 Baht for each particular)

ห#างหุ#นส%วนจํากัดหรือห#างหุ#นส%วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทจํากัด

Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership

Limited Company

1. ชื่อหุนส!วนและเงินลงหุน

1. ชื่อกรรมการ

Names of partners and amount of the contribution

Name(s) of the liquidator(s)

2. อํานาจกรรมการ

Name(s) of managing partner(s)

2. ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี

Power(s) of director(s)

3. ขอจํากัดอํานาจหุนส!วนผูจัดการ
 สาขา (ถามี)

3. สํานักงานผูชําระบัญชี

Registered capital

Office(s) of the liquidator(s)

4. สํานักงานใหญ!

Branch office(s) (if any)

สาขา (ถามี)

Head Office

5. วัตถุประสงค(

5. วัตถุประสงค(

Objectives

Objectives

6. รายการอื่นที่ใหประชาชนทราบ (ถามี)

Limitation(s) of power(s) of the liquidator(s)

3. ทุนจดทะเบียน

Limitation(s) of power(s) of managing partner(s)
Head Office

1. ชื่อผูชําระบัญชี

Name(s) of director(s)

2. ชื่อหุนส!วนผูจัดการ

4. สํานักงานใหญ!

กรณีจดทะเบียนเลิก
Dissolution Registration

Branch office(s) (if any)

6. รายการอื่นที่ใหประชาชนทราบ (ถามี)

Other particular(s) brought to public notice (if any)

Other particular(s) brought to public notice (if any)

หนังสือรับรองนิติบุคคลเป8นภาษาอังกฤษ.................
.....ฉบับ

ฉบับละ...........................รายการ

เปOนจํานวนเงิน.................................................บาท

Certificate in English

Each copy containing

Total Fees of

copy (copies)
(cop

particular(s)

Baht

ไดรับหนังสือรับรองแลว
Received Certificate

............................................................
ขอ
ลงชื่อ........................................................................ผู

ลงชื่อ.........................................................................ผู
......................................................................... รับ

Sign

Sign

วันที่................./......................./............................
..........................
Date

Applicant

Recipient

วันที่................./........................./............................
................./........................./......
Date

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที………………….…………….………..
วันที…………………………………………..…………..
โดยหนังสื อฉบับนี ข้าพเจ้าห้างหุ น้ ส่ วน/ผูเ้ ริ% มก่อการ/บริ ษทั ………………………………………...……………..
………………………………………………….ขอมอบอํานาจให้………………………………….……………….………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที%
ถือบัตรอื%นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที%......................................................................
ออกให้ ณ .....................................................วันที%ออกบัตร……….…….......…….วันที%บตั รหมดอายุ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที%……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............………..
แขวง (ตําบล) ................................................เขต (อําเภอ)…………………..………..จังหวัด……………..….…….……….
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
เป็ นผูม้ ายืน% ขอจดทะเบียน..........................................................................................................................................................
...............................................................................................และยืน% คําขอจดทะเบียนเครื% องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม
ของห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ………………………………………………………………………………….……………………
ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั .......................................................................และนายทะเบียนเครื% องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอาํ นาจแก้ไขถ้อยคําหรื อข้อความใด ๆ ในคําขอจดทะเบียน
ได้ทงสิ
ั นและให้มีอาํ นาจรับทราบ คําสั%งจากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั และนายทะเบียนเครื% องหมายการค้าแทนห้างหุ น้ ส่ วน/
บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
(*)
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ% งอาจจะมีขึนเนื% องจากการรับมอบอํานาจนีโดยสิ นเชิง
(ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชื%อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………..………..….…………..)
(ลงลายมือชื%อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………...………..……………..)
(ลงลายมือชื%อ)……………………………………………….....พยาน
(…………………..…...……………..………………)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากที%ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดที%วา่ งไว้ (*)

คํารับรอง
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
ห้างหุ น้ ส่ วน .........................................................................................
ทะเบียนเลขที ..........................................................
ประกอบคําขอเลขที .......................................................... เมือวันที ........................................
(1) ขอรั บรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
ระเบี ยบสํานัก งานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูก ต้องครบถ้วน รวมทั$งรายการและข้อความที ระบุ ในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี$ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี$
ได้จดั ทําสัญญา / ข้อตกลง ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที .......................................................................................มีผลใช้บงั คับ
วันที ...................................................... ณ บ้านเลขที .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ได้จดั ให้มีการประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนและมีมติ เมือวันที..................................................................................มีผลใช้บงั คับ
วันที ...................................................... ณ บ้านเลขที ……………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................................................
ได้มีคาํ พิพากษา / คําสัง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมือวันที................................................................................................
ได้ลงพิมพ์โฆษณา เรื อง การควบห้างในหนังสื อพิมพ์ .............................................................ฉบับลงวันที ......................................
ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี$ให้ทราบ เรื อง การควบห้าง ลงวันที .............................................................................................
อืนๆ ....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….……………………………………….……………………………………………
(3) ขอรั บรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี$ และพร้ อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
ลงลายมือชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
…………………………………………………………..
(...........................................................................................)

(ประทับตราห้ างหุ้นส่ วน)

…………………………………………………………..
(...........................................................................................)

คํารับรอง
การจดทะเบียนบริษทั จํากัด
บริ ษทั ..................................................................................................... จํากัด
ทะเบียนเลขที ................................................................
ประกอบคําขอเลขที ............................................................ เมือวันที ........................................
(1) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั"งรายการและข้อความทีระบุใน คําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี"ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี"
ได้จดั ให้มีการประชุม ตั"งบริ ษทั / สามัญ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ / คณะกรรมการ ครั"งที ...............................................................................
เมือวันที ........................................................ ณ บ้านเลขที …………………...………………………………….……….…………..
……………………………………………………………….………. มีกรรมการ / ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน ...........................คน
นับจํานวนหุน้ ได้ ............................................ หุน้ โดย .................................................................................... เป็ นประธานทีประชุม
ได้มีการบอกกล่าวนัดประชุม ตั"งบริ ษทั / สามัญ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ / คณะกรรมการ ครั"งที………..…………………………………..
เมือวันที ............................................................ โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ได้มีการประชุมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนให้ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั
เมือวันที ............................................. ณ บ้านเลขที ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้มีการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ จากห้างหุน้ ส่ วน …………………………………………….....
เมือวันที ………………………………………………………….........
ได้มีคาํ พิพากษา / คําสัง ของศาล ................................................................ ตามคดี .............................................................................
หมายเลข ........................................................................ เมือวันที ………….………………………………………………………..
ได้ลงพิมพ์โฆษณา เรื อง การแปรสภาพห้าง / การควบบริ ษทั / การลดทุนบริ ษทั
ในหนังสื อพิมพ์ ............................................................................ ฉบับลงวันที ……………………………………………………...
ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี" ให้ทราบ เรื อง การแปรสภาพห้าง / การควบบริ ษทั / การลดทุนบริ ษทั
ลงวันที …………………………………….………………………….
ได้มีหนังสื อลาออกจากตําแหน่งกรรมการของ………………….…………………...………………ลงวันที .....................................
โดยมีผลตั"งแต่วนั ที ....................................................................บริ ษทั ได้รับเมือวันที .........................................................................
อืน ๆ ……………………….…………..…………………………..…………………………………………………………………
(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของบริ ษทั นี" และพร้อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
ลงลายมือชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั

……………………..……………….…………………….
(...........................................................................................)

(ประทับตราบริษทั )

……………………………………………………………
(...........................................................................................)

แบบขอใช้ ชือนิติบุคคลเป็ นภาษาต่ างประเทศ

ข้ าพเจ้ าในฐานะ

หุ้นส่ วนผู้จัดการ

ผู้เริมก่ อการ

กรรมการ

ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล.......................................................................................................................
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด.......................................................................................................................................
บริ ษทั ................................................................................................................................................จํากัด
ประสงค์ จะขอใช้ ชือของนิติบุคคลดังกล่ าวข้ างต้ น เป็ นภาษาต่ างประเทศ ดังนี+
ชือภาษา......................................... เขียนว่า.......................................................................................................
อ่านว่า........................................................................................................
ชือภาษา......................................... เขียนว่า.......................................................................................................
อ่านว่า........................................................................................................
ชือภาษา......................................... เขียนว่า......................................................................................................
อ่านว่า........................................................................................................
ทําขึ%นเมือวันที .........................................................

(ลงลายมือชือ)........................................................... หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(..............................................................)

หน้า.................ของจํานวน........................หน้า (ลงลายมือชือ) .........................................................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที............................................
(...........................................................)

หนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของ
บริ ษทั ................................................................................... จํากัด
(ฉบับแก้ไขเพิมเติม)
โดยมติพิเศษของทีประชุม ................................................ ครั,งที ...................... เมือวันที .............................
ให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ ....................................... เป็ นดังนี,
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าเป็ นข้อความถูกต้องตรงกับมติทีประชุมดังกล่าวข้างต้น

...........................................................................
( ........................................................................... )
กรรมการ

ปิ ดอากรแสตมป์ 50 บาท

แผนทีแสดงทีตังสํ านักงานแห่ งใหญ่
และสถานทีสํ าคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสั งเขป
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท.........................................................................................
โปรดระบุรายละเอียดแผนที่ภายในขอบเขตที่กําหนด

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ ารายละเอียดทีปรากฏข้ างต้ นนีเป็ นจริงทุกประการ
(ลงลายมือชือ) ……………….…………..……………………..…. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………………………….………………………..….)

แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559
-----------------------------

แบบ ว. 1
แบบ ว. 2
แบบ ว. 3
แบบ ว. 4
แบบ ว. 5

แบบ ว.1
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
วัตถุทประสงค์
ี
ทวไป
ั
(1) ซือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิ ทธิ( ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจดการโดยประการอืน
ซึ งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว; เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทําการจัดตังสํานักงานสาขาหรื อแต่งตังตัวแทน ทังภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทประสงค์
ี
ประกอบพาณิชยกรรม
(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนือสัตว์ชาํ แหละ เนื อสัตว์แช่แข็ง และเนื อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์
ถัว งา ละหุ่ง ปาล์มนํามัน ปอ ฝ้ าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสิ นค้าดังกล่าว ครัง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง
ยางดิบ ยางแผ่น หรื อยางชนิ ดอืนอันผลิตขึนหรื อได้มาจากส่ วนหนึงส่ วนใดของต้นยางพารา ของป่ า สมุนไพร
และพืชผลทางเกษตรอืนทุกชนิด
(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี ยาเส้น เครื องดืม นําดืม นําแร่
นําผลไม้ สุ รา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็ จรู ป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื องกระป๋ อง
เครื องปรุ งรสอาหาร นําซอส นําตาล นํามันพืช อาหารสัตว์ และเครื องบริ โภคอืน
(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.1
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี, มี..........................ข้อ ดังนี,
(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด เครื องนุ่งห่ม เสื อผ้าสําเร็ จรู ป เครื องแต่งกาย เครื องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื องหนัง รองเท้า
กระเป๋ า เครื องอุปโภคอืน สิ งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
(11) ประกอบกิจการค้า เครื องเคหภัณฑ์ เครื องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื องแก้ว เครื องครัว
ตูเ้ ย็น เครื องปรับอากาศ เครื องฟอกอากาศ พัดลม เครื องดูดอากาศ หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า เตารี ดไฟฟ้ า
เครื องทาความร้อน เครื องทําความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมทังอะไหล่
และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื องมือช่างทุกประเภท
สี เครื องมือทาสี เครื องตกแต่งอาคาร เครื องเหล็ก เครื องทองแดง เครื องทองเหลือง เครื องเคลือบ
เครื องสุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทังอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(13) ประกอบกิจการค้า เครื องจักร เครื องยนต์ เครื องมือกล เครื องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า
เครื องสู บนํา เครื องบําบัดนําเสี ย และเครื องกําจัดขยะ
(14) ประกอบกิจการค้า นํามันเชือเพลิง ถ่านหิ น ผลิตภัณฑ์อย่างอืนทีก่อให้เกิดพลังงานและสถานี
บริ การนํามันเชื อเพลิง
(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภณั ฑ์เครื องมือแพทย์ เครื องมือเครื องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบํารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจการค้าเครื องสําอาง อุปกรณ์เครื องมือและเครื องใช้เสริ มความงาม
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์หนังสื อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื องคํานวณ เครื องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์
ตูเ้ ก็บเอกสาร เครื องใช้สาํ นักงาน เครื องมือสื อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้าดังกล่าว
(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.1
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี, มี..........................ข้อ ดังนี,
(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อืน รวมทังวัตถุทาํ เทียมสิ งดังกล่าว
(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรื อสิ งอืนซึ งมีลกั ษณะคลายคลึงกันทังทีอยูใ่ นสภาพ
วัตถุดิบหรื อสําเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ งทําเทียม วัตถุหรื อสิ นค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(21) สังเข้ามาจําหน่ายในประเทศและส่ งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึ งสิ นค้าตามทีกําหนดไว้ใน
วัตถุทีประสงค์
(22) ทําการประมูลเพือขายสิ นค้าตามวัตถุทีประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่ วนราชการ
และองค์การของรัฐทังภายในและภายนอกประเทศ

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
วัตถุทประสงค์
ี
ทวไป
ั
(1) ซือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิ ทธิ( ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจดการโดยประการอืน
ซึ งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว; เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทําการจัดตังสํานักงานสาขาหรื อแต่งตังตัวแทน ทังภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทประสงค์
ี
ประกอบธุรกิจบริการ
(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิ ชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ ถนน
สะพาน เขือน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอืนทุกชนิ ด รวมทังรับทํางานโยธาทุกประเภท
(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
(9) ประกอบกิจการขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้า และคนโดยสารทังทางบก ทางนํา ทางอากาศ ทังภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทังรับบริ การนําของออกจากท่าเรื อตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ ง
ทุกชนิด

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
(10) ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์และเผยแพร่ สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทังวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุ รกิจ
(11) ประกอบกิจการบริ การทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทัง
กิจการโฆษณา
(12) ประกอบธุ รกิจบริ การรับคําประกันหนีสิ น ความรับผิด และการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคลอืน
รวมทังรับบริ การคําประกันบุคคลซึ งเดินทางเข้ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอืน
(13) ประกอบธุ รกิจบริ การรับเป็ นทีปรึ กษาและให้คาํ แนะนําปั ญหาเกียวกับด้านบริ หารงานพาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทังปั ญหาการผลิต การตลาดและจัดจําหน่าย
(14) ประกอบธุ รกิจบริ การรับเป็ นผูจ้ ดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน
ให้บุคคลอืน
(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผูป้ ่ วยเจ็บ รับทําการ
ฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกียวกับการแพทย์ การอนามัย
(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอืน สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายนํา โบว์ลิง
(17) ประกอบกิจการให้บริ การซ่อมแซม บํารุ งรักษา ตรวจสอบ อัดฉี ด พ่นนํายากันสนิมสําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทังบริ การติดตัง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้ องกันวินาศภัยทุกประเภท

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
(18) ประกอบกิจการซักรี ดเสื อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริ มสวย
(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรู ป ล้าง อัด ขยายรู ป รวมทังเอกสาร
(20) ประกอบกิจการสถานบริ การอาบอบนวด
(21) ประกอบกิจการประมูลเพือรับจ้างทําของ ตามวัตถุทีประสงค์ทงหมด
ั
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่ วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.3
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
วัตถุทประสงค์
ี
ทวไป
ั
(1) ซือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิ ทธิ( ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจดการโดยประการอืน
ซึ งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว; เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทําการจัดตังสํานักงานสาขาหรื อแต่งตังตัวแทน ทังภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทประสงค์
ี
ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(7) ประกอบกิจการโรงงานสกัดนํามันพืช โรงสี โรงงานนําตาล โรงนําแข็ง โรงงานผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
โรงงานผลิตเครื% องดื%ม โรงงานสุ รา โรงงานบุหรี%
(8) ประกอบกิจการโรงงานปั% นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานกระสอบ
โรงงานอัดปอ
(9) ประกอบกิจการโรงงานไสไม้และอบไม้ โรงเลื%อย โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง
(10) ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสื อ พิมพ์หนังสื อจําหน่ายและออกหนังสื อพิมพ์

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.3
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
(11) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานหล่อยาง โรงงานผลิตเครื องใช้พลาสติก
(12) ประกอบกิจการ โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเซรามิค และเครื องเคลือบ โรงงานผลิตเครื องปั นดินเผา
(13) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานรี ดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานประกอบ
รถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์
(14) ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ
(15) ประกอบกิจการระเบิดหิ นและย่อยหิ น
(16) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สํารวจแร่
วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ทํานาเกลือ

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.4
รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................
วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
วัตถุทประสงค์
ี
ทวไป
ั
(1) ซือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิ ทธิ( ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจดการโดยประการอืน
ซึ งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว; เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทําการจัดตังสํานักงานสาขาหรื อแต่งตังตัวแทน ทังภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทประสงค์
ี
ประกอบเกษตรกรรม
(7) ประกอบกิจการทํานา ทําสวน ทําไร่
(8) ประกอบกิจการเลียงสัตว์
(9) ประกอบกิจการป่ าไม้ การทําไม้ และปลูกสวนป่ า
(10) ประกอบกิจการประมง

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบ ว.5

รายละเอียดวัตถุทประสงค์
ี
ของ
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.......................................................................

วัตถุทีประสงค์ของ ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้อ ดังนี
วัตถุทประสงค์
ี
ทวไป
ั
(1) ซือ จัดหา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิ ทธิ( ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจดการโดยประการอืน
ซึ งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว9 เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(4) เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทประสงค์
ี
ประกอบธุรกิจสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(5) ประกอบกิจการให้บริ การด้านการบริ หารหรื อด้านเทคนิค แก่วสิ าหกิจในเครื อหรื อสาขาของตน
ไม่วา่ จะตั!งอยูใ่ นประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
(6) ประกอบกิจการให้บริ การสนับสนุนในเรื' องดังต่อไปนี! แก่วสิ าหกิจในเครื อหรื อสาขาของตน
ไม่วา่ จะตั!งอยูใ่ นประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
ก. การบริ หารงานทัว' ไป การวางแผนทางธุ รกิจ และการประสานงานทางธุ รกิจ
ข. การจัดหาวัตถุดิบและชิ!นส่ วน
ค. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ง. การสนับสนุนด้านเทคนิค
จ. การส่ งเสริ มด้านการตลาดและการขาย
ฉ. การบริ หารด้านงานบุคคลและการฝึ กอบรมในภูมิภาค
ช. การให้คาํ ปรึ กษาด้านการเงิน
ซ. การวิเคราะห์และวิจยั ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ฌ. การจัดการและควบคุมสิ นเชื'อ
(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
(......................................................................................)
หน้า....................ของจํานวน.......................หน้า
เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบกิจการนั,น

แบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือขอความในทะเบียนของนิติบคุ คล
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559
-----------------------------

แบบหนังสือรับรองหางหุนสวนทางอิเล็กทรอนิกส
แบบหนังสือรับรองบริษัทจํากัดทางอิเล็กทรอนิกส
แบบหนังสือรับรองการเลิกและชําระบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส
แบบหนังสือรับรองหางหุนสวนเป!นภาษาอังกฤษ
แบบหนังสือรับรองบริษัทจํากัดเป!นภาษาอังกฤษ
แบบหนังสือรับรองการเลิกและชําระบัญชีเป!นภาษาอังกฤษ

ที่

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หนังสือรับรอง
ขอรับรองวาหางหุน
 สวนนี้ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมือ
่ วันที่................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ..................................................... ไดรบ
ั เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
เลขที่ .......................... และเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขที่ ..........................
ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้
1. ชื่อหางหุนสวน ”หางหุนสวน ...................................................................................................................”
2. ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน มี ............................... คน ตามรายชื่อดังนี้
(1) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(2) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(3) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(4) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(5) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(6) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
(7) ................................................. ลงหุนดวยเงิน/ทรัพยสน
ิ /แรงงาน จํานวน ....................................... บาท
3. หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนนี้ มี ........................ คน ตามรายชื่อดังนี้
(1) ....................................................................... (2) ........................................................................
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................
4. ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ มีดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ ………………………...……..…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
6. วัตถุท่ป
ี ระสงคของหางหุน
 สวนนี้ม…
ี ……....ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน.…………แผน
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึง่ รับรองเอกสารเปนสําคัญ
ออกให ณ วันที่ ............................................................
.................................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน

Ref :YYPPOOTXXXXXXC
กรมพั ฒนาธุ รกิ จกาค า Depart ment of Busi ness Deve lo pme nt

ที่

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หนังสือรับรอง
ขอรับรองวาบริษัทนี้ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่.......................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ..................................................... ไดรับเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
เลขที่ .......................... และเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขที่ ..........................
ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้
1. ชื่อบริษัท ”บริษท
ั .............................................................................................................. จํากัด”
2. กรรมการของบริษัท มี ............................... คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
(1) ....................................................................... (2) ........................................................................
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................
(13) ..................................................................... (14) ......................................................................
(15) ..................................................................... (16) ......................................................................
3. จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไวเปนจํานวนเงิน ……………………………………………………………………..… บาท
5. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ ………………………...……..…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
6. วัตถุท่ีประสงคของบริษท
ั มี………....... ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน.………….… แผน
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึง่ รับรองเอกสารเปนสําคัญ
ออกให ณ วันที่ ............................................................
.................................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน

Ref :YYPPOOTXXXXXXC
กรมพั ฒนาธุ รกิ จกาค า Depart ment of Busi ness Deve lo pme nt

ที่

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หนังสือรับรอง
ขอรับรองวาหางหุน
 สวน/บริษัทนี้ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนนิติบุคคลประเภท........
....................เมื่อวันที่....................... ทะเบียนเลขที่ ................................................ ปรากฏขอความในรายการ
ตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้
1. ชื่อหางหุนสวน/บริษท
ั ”หางหุนสวน/บริษท
ั ..................................................................................................”
2. หางหุนสวน/บริษัทนี้ไดเลิกกันแลว โดยนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่ ......................................... และ
รับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ ...............................................
3. ผูชําระบัญชีของ หางหุน
 สวน/บริษัท นี้ มี ............... คน ตามรายชื่อนี่
(1) ....................................................................... (2) ........................................................................
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................
โดยใหผูชําระบัญชีทก
ุ คนกระทําการรวมกัน เวนแตการดังกลาวตอไปนี้ ไดกําหนดอํานาจใหทําแยกกันได คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขที่ ………………………...……..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ออกให ณ วันที่ ............................................................
.................................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน
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No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this partnership has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,
on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown
in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows:
1.

Name of the Partnership: …………………………………………………………Registered Ordinary Partnership/ Limited Partnership

2.

The Partnership has…………………partners named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht

3.

The Partnership has ………………managing partner(s) named below:
(1)…………………………..………………………………………………………..(2)……………………………….……………………………………………………..
(3)…………………………………………………………………………………….(4)…………………………………………….………………………………………..

4.

Limitation(s) of powers of managing partner(s) is/are as follows:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

5.

Head office is located at No. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

6.

The Partnership has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s),
with the signature of the Registrar being entered in certification thereof.

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this company has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,
on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown
in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows:
1.

Name of the Company: ………………………………………………………………………………. Company Limited

2.

The Company has…………………director(s) named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(6) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(7) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(8) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………

3.

The number or name(s) of director(s) authorized to enter signatures binding the Company is/are as follows:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

The registered capital is …………………………………………………………….Baht.

5.

Head office is located at No. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

6.

The Company has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s), with
the signature of the Registrar being entered in certification thereof.

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this Partnership/Company has been registered as a juristic person in the category of
______________________ under the Civil and Commercial Code on ___________________, with the Registration Number
_____________________. The particulars as shown in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate
are as follows:
1.

Name of the Partnership/Company: ……………………………………………………………………………….Partnership/Company

2.

This Partnership/Company has been dissolved. The registrar has effected the registration of the dissolution on …………
and has effected the registration of the liquidation completion on………………………………………..

3.

This Partnership/Company has…………….liquidator(s) named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Providing that all liquidators shall act jointly, except that in the following transactions each liquidator may act
individually:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

The liquidators’ office(s) is/are located at No. ………………………………………………………..…………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

