แบบ บอจ. 1
คำขอที่......................................
รับวันที่………………………….

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

สำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
กรุ งเทพมหานคร
…….………………………….……

เปี่ ยมสุ ข
บริ ษทั …………………………………………………….……….……
จำกัด
0105555000777
ทะเบียนเลขที่ บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที่………………………………………….……….…
(1) ข้ำพเจ้ำขอจดทะเบียนบริ ษทั จำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ดงั ต่อไปนี้
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนกำรจัดตั้งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั้งบริ ษทั จำกัด
แปรสภำพห้ำงหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จำกัด (ห้ำงหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที่....................................................)
p มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิ่มทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงำนของบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่ำหุน้ )
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
กำรควบบริ ษทั จำกัด (บริ ษทั ...............................................................................จำกัด ทะเบียนเลขที่.............................................................
ได้ควบเข้ำกันกับบริ ษทั ......................................................................................จำกัด ทะเบียนเลขที่............................................................)
กรรมกำร (เข้ำ…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิม่ เติมจำนวนหรื อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ งั สำนักงำนแห่งใหญ่ และ / หรื อ สำนักงำนสำขำ
แก้ไขเพิ่มเติมตรำของบริ ษทั
รำยกำรอย่ำงอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชำชนทรำบ
(2) เมื่อนำยทะเบียนรับจดทะเบียน ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์แล้ว ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ดงั นี้
ขอส่งสำเนำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)
ขอจดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ำตำมพระรำชบัญญัติเครื่ องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
ขอมีบตั รประจำตัวผูส้ ่ งออก – นำเข้ำสิ นค้ำตำมประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่ องหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอรับหนังสื อสำคัญ กำร
ส่ งออก – นำเข้ำ สิ นค้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
(3) ข้ ำพเจ้ำกรรมกำรซึ่งได้ ลงลำยมือชื่อไว้ นี้ ขอรับรองว่ำผู้เริ่มก่อกำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ นำยทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตำมที่ได้ ระบุไว้ ในกำรจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ ประโยชน์ ของทำงรำชกำร
ลงลำยมือชื่อผูเ้ ริ่ มก่อกำรผูข้ อจดทะเบียน / กรรมกำรผูม้ ีอำนำจผูกพันบริ ษทั

/////////////

/////////////////////

...………………………………………….………
นางสาวงดงาม น้�าใจ
(.……………………………………………….…)
(ประทับตรำบริ ษทั )
ขอรับรองว่ำผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริ ง
20 กันยายน 2555
เมื่อวันที่..................................................................................…
………………………………………..………….…………..
นายนิติ ใจกล้า
(……………………………………….…..……….…………)
สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
นำยทะเบียน /………………………………………….………

//////////

…………….…………….….………….…………
(..………………………………………..……..….)
บันทึกนำยทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที่…………………………………….
(ลงลำยมือชื่อ)...............................................................นำยทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตรำตำแหน่ง

คำเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อควำมอันเป็ นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนมีควำมผิด ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137, 267 และ 268
2. นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียน ถ้ำปรำกฏว่ำข้อควำมอันเป็ นสำระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. กำรไม่ยนื่ คำขอจดทะเบียนภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนดจะมีควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้ำงหุ้นส่ วนจำกัด บริ ษทั จำกัด สมำคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.2499

ที่

สำนักงำนทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
กรุ งเทพมหานคร
………………………………….

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่ำบริ ษทั นี้ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เมื่อวันที่…………………..……...
0105555000777
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……...…………………..……...…….………….ปรำกฏข้
อควำมในรำยกำรตำมเอกสำรทะเบียนนิติบุคคล
ณ วันออกหนังสื อนี้ ดังนี้
เปี่ ยมสุ ข
1. ชื่อบริ ษทั "บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………..จ
ำกัด"
1
2. กรรมกำรของบริ ษทั มี……………………..คน
ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้
Vicha Pakpiandee
นายวิชา พากเพียรดี
(1) ………………………………………………ภาษาอั
งกฤษ (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 อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
………………………………………………………………………………………………………………………...………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
2,000,000
4. ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน………………………………………..………….บำท
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
5. สำนักงำนแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่…999
…………………………………………………………………………………..…………..

////////

………………………………………………………………………………………………………………………………….
999 Rama IV Road Khlong Toie Subdistrict Khlong Toie District Bangkok
ระบุภำษำอังกฤษ…........…………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
26
4
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั มี….…...……ข้
อ ดังปรำกฏในสำเนำเอกสำรแนบท้ำยหนังสื อรับรองนี้ จำนวน………..…...…แผ่
น
โดยมีลำยมือชื่อนำยทะเบียนซึ่งรับรองเอกสำรและประทับตรำสำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ ……………………………………………….
………………………………………………………………..
(..……………………………………………………………. )
นำยทะเบียน

คำรับรอง
กำรจดทะเบียนบริษัทจำกัด
เปี่ ยมสุ ข
บริ ษทั ………………………………………………………จ
ำกัด
0105555000777
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………….
ประกอบคำขอเลขที่ .............................. เมื่อวันที่ ..........................................
(1) ขอรับรองว่ำ กำรขอจดทะเบียนตำมคำขอนี้ ได้ดำเนิ นกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ว่ำด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตำมระเบียบ
สำนักงำนทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลำง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งรำยกำรและข้อควำมที่ระบุใน คำขอและเอกสำรประกอบคำขอ ตลอดจนเอกสำร
หลักฐำนใดๆ ที่ยนื่ พร้อมกับคำขอนี้ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ งครบทุกประกำร
(2) ขอรับรองว่ำกำรจดทะเบียนตำมคำขอนี้ ได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ ดังนี้
1/2555
p ได้จดั ให้มีกำรประชุม ตั้งบริ ษทั / สำมัญ / วิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ / คณะกรรมกำร ครั้งที่ ...............................................................................
999 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
17 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ ........................................................
ณ บ้ำนเลขที่ …………………...………………………………….……….…………..
3
……………………………………………………………….………. มีกรรมกำร / ผูถ้ ือหุน้ เข้ำประชุมจำนวน ...........................คน
20,000
นางสาวงดงาม น้�าใจ
นับจำนวนหุน้ ได้ ............................................
หุน้ โดย ....................................................................................
เป็ นประธำนที่ประชุม
1/2555
p ได้มีกำรบอกกล่ำวนัดประชุม ตั้งบริ ษทั / สำมัญ / วิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ / คณะกรรมกำร ครั้งที่………..…………………………………..
1 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ ............................................................
โดยลงพิมพ์โฆษณำในหนังสื อพิมพ์ และส่ งทำงไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ได้มีกำรประชุมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนให้ควำมยินยอมและดำเนินกำรแปรสภำพห้ำงหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั
เมื่อวันที่ ............................................. ณ บ้ำนเลขที่ ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้มีกำรรับมอบกิจกำร ทรัพย์สิน บัญชี เอกสำร และหลักฐำนต่ำงๆ จำกห้ำงหุน้ ส่ วน …………………………………………….....
เมื่อวันที่ ………………………………………………………….........
ได้มีคำพิพำกษำ / คำสั่ง ของศำล ................................................................ ตำมคดี .............................................................................
หมำยเลข ........................................................................ เมื่อวันที่ ………….………………………………………………………..
ได้ลงพิมพ์โฆษณำ เรื่ อง กำรแปรสภำพห้ำง / กำรควบบริ ษทั / กำรลดทุนบริ ษทั
ในหนังสื อพิมพ์ ............................................................................ ฉบับลงวันที่ ……………………………………………………...
ได้มีหนังสื อบอกกล่ำวไปยังเจ้ำหนี้ ให้ทรำบ เรื่ อง กำรแปรสภำพห้ำง / กำรควบบริ ษทั / กำรลดทุนบริ ษทั
ลงวันที่ …………………………………….………………………….
ได้มีหนังสื อลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรของ………………….…………………...………………ลงวันที่ .....................................
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ ....................................................................บริ ษทั ได้รับเมื่อวันที่ .........................................................................
อื่น ๆ ……………………….…………..…………………………..…………………………………………………………………

/////////////

//////////////

///////////

///////////

(3) ขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนตำม (2) ได้เก็บรักษำไว้ ณ สำนักงำนแห่ งใหญ่ของบริ ษทั นี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนำยทะเบียนได้ทนั ที
ลงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจผูกพันบริ ษทั

……………………..……………….…………………….
นางสาวงดงาม น้�าใจ
(...........................................................................................)

(ประทับตรำบริษทั )

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

แบบ บอจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติม และ/หรือ มติพเิ ศษ
เปี่ ยมสุ ข
บริ ษทั ………………………………………………………………………..จ
ำกัด
0105555000777
ทะเบียนเลขที่ …………………………..........………………
1
ข้อควำมซึ่ งได้แก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนแล้ว รวม……..........…….รำยกำร
เป็ นดังนี้
1. มีมติพิเศษให้ควบบริ ษทั กับบริ ษทั พร้อมสุ ข จํากัด ทะเบียน เลขที่ 0105555000666
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................

(ลงลำยมือชื่อ)……………..............………………….…………………….. กรรมกำรผูข้ อจดทะเบียน
นางสาวงดงาม น้�าใจ
(…………………………..............……………………………...)
1
1
หน้ำ………..ของจ
ำนวน……......หน้
ำ
(ลงลำยมือชื่อ)……………….……………….........…….นำยทะเบียน
เอกสำรประกอบคำขอที่ ……………..……………..…..…… (………………..………..………………….)

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
บริ ษทั เปี่ ยมสุ ข จํากัด
เขียนที่……………………………….………..
20 กันยายน 2555
วันที่………………………………………….…………..
เปี่ ยมสุ ข จํากัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้////////////////////////
างหุ น้ ส่ วน/ผูเ้ ริ่ มก่อการ/บริ ษทั ……………………………………………………..
นายสมศักดิ์ แสนดี
………………………………………………….ขอมอบอานาจให้………………………………….………………………
8 8
3
2 3 4 4 0 0 6 6 5
p ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ 1
ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที่......................................................................
25 มิถุนายน 2552
เขตสวนหลวง
31 ธันวาคม 2558
ออกให้ ณ .....................................................วั
นที่ออกบัตร……….…….......…….วั
นที่บตั รหมดอายุ....................................
สุ ขมุ วิท
22/2
อยูบ่ า้ นเลขที่……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..
สวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร
สวนหลวง
แขวง (ต/////
าบล) ................................................เขต
(อ/////
าเภอ)…………………..………..จั
งหวัด……………..……….……….
banbangkrasor@hotmail.com
0 2446 1112
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
มติพิเศษให้ควบบริ ษทั
เป็ นผูม้ ายืน่ ขอจดทะเบียน.........................................................................................................................................................
............................................................................................และยื
น่ คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม
////////////////////////////////////////////////////////////
เปี่ ยมสุ ข จํากัด
ของห้///////////
างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ………………………………………………………………………………………………………
กรุ งเทพมหานคร
ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ......................................................................และนายทะเบี
ยนเครื่ องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
//////////////////////////////////
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอานาจแก้ไขถ้อยคาหรื อข้อความใด ๆ ในคาขอจดทะเบียน
ได้ท้ งั สิ้ นและให้มีอานาจรับทราบ คาสัง่ จากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั และนายทะเบี
ยนเครื่ องหมายการค้าแทนห้////////////
างหุ ้นส่ วน/
////////////////////////////////
บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
(*)
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ่ งอาจจะมีข้ ึนเนื่ องจากการรับมอบอานาจนี้โดยสิ้ นเชิง

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอานาจ
นางสาวงดงาม น้�าใจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชื่อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอานาจ
นายสมศักดิ์ แสนดี
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื่อ)……………………………………………….....พยาน
นายสมชาย มีทรัพย์
(…………………..………………..………………)

หมำยเหตุ

หากจะกาหนดขอบเขตการมอบอานาจนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี้ ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดที่วา่ งไว้ (*)

