
แบบ บมจ. 001 หนา ________ ของจํานวน ______หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ _____________  

หนังสือบริคณหสนธิ 
ของ 

 บริษัท ___________________________________________________________จํากัด (มหาชน) 

 _______________________________ 
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท มีรายการดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท _____________________________________________________________________จํากัด (มหาชน)” 

 และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา _________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________ PUBLIC COMPANY LIMITED" 

ขอ 2.  บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 

ขอ 3.  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน ____________ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน ___________________บาท  ( __________________________________________________ ) 

 แบงออกเปน___________________________หุน  ( __________________________________________________ ) 

 มูลคาหุนละ____________________________บาท  ( __________________________________________________ ) 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ _____________________________หุน ( __________________________________________________ ) 

 หุนบุริมสิทธิ ___________________________หุน  ( __________________________________________________ ) 

ขอ 5. ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตั้งอยู ณ จังหวัด _________________________________________________________________  

ขอ 6. ชื่อ วัน เดือน ป เกดิ สัญชาติ และที่อยูของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท จํานวนหุนที่แตละคนจองไว และลายมือชื่อ ดังตอไปนี้ 

 6.1 จํานวนผูเร่ิมจัดตั้งมี ______________ คน จองหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงินไว ____________________________ หุน 

  คิดเปนรอยละ___________________ ของทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ลงลายมือชื่อ) _________________________________________ ผูขอจดทะเบียน 

 ( _________________________________________ ) 



แบบ บมจ. 001 หนา ________ ของจํานวน ______หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ _____________  

 บริษัท ___________________________________________________________จํากัด (มหาชน) 

 6.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมีดังนี้ 

 (กรณีผูเร่ิมจัดตั้งเปนชาวตางประเทศ/มีถ่ินที่อยูในตางประเทศ ใหระบุชื่อ/ถ่ินที่อยู เปนภาษาอังกฤษกํากับไวดวย) 

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

 

 

 (ลงลายมือชื่อ) _________________________________________ ผูขอจดทะเบียน 

 ( _________________________________________ ) 



แบบ บมจ. 001 หนา ________ ของจํานวน ______หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ _____________  

 บริษัท ___________________________________________________________จํากัด (มหาชน) 

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

(   ) ชื่อ ________________________________________________________________ สัญชาติ _______________________  

 เกิดวันที่_________ เดือน ________________ พ.ศ._________________  อยูบานเลขที่____________________________  

 หมูที่ ___________ตรอก/ซอย _________________________________ ถนน __________________________________  

 ตําบล/แขวง _______________________________________ อําเภอ/เขต ______________________________________  

 จังหวัด ________________________ ประเทศ ____________________________ จองหุนไว_____________________ หุน 

 ลงลายมือชื่อ_________________________________________  

 หนังสือบริคณหสนธิฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่ __________ เดือน ________________ พ.ศ. ____________________  

และผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทไดตกลงให ________________________________________________ เปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 

 

 (ลงลายมือชื่อ) _________________________________________ ผูขอจดทะเบียน 

 ( _________________________________________ ) 
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