
หนังสือแจ้งนายทะเบียน 

 

หา้งหุน้ส่วน...............................................  

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 

 

เร่ือง  แจง้ความยนิยอมใหแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดั 

เรียน  นายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั................................................................    

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  บนัทึกขอ้ตกลงยนิยอมใหแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดั 

 ดว้ยผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนในหา้งหุน้ส่วน...................................................................................... 

ทะเบียนเลขท่ี............................................... ไดต้กลงใหแ้ปรสภาพหา้งหุน้ส่วน.............................................. 

............................................................เป็นบริษทัจาํกดัได ้ท่ีแนบมาพร้อมน้ี ดงัปรากฏตามบนัทึกขอ้ตกลง

ยนิยอมใหแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลงช่ือ)..................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

          (     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

 

 

จาํกดั ละครดี 
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จาํกดั ละครดี 
 01035510987

 

จาํกดั ละครดี 
 

ประทบัตราสาํคญั

ของห้าง 

กรุงเทพมหานคร 



หนังสือยินยอม 

บันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจํากัด 

 

หา้งหุน้ส่วน...............................................  

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้ผูมี้นามขา้งทา้ยน้ีขอยินยอมใหห้า้งหุ้นส่วน...................................................................... 

ทะเบียนเลขท่ี......................................... มีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี........................................................ 

ถนน.......................................ตาํบล/แขวง..................................................อาํเภอ/เขต...................................... 

จงัหวดั................................................แปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัได้ 
 

(ลงลายมือช่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน) 
  

 (1) ............................................................... ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวก ........................................................ 

  (          นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ         ) 
 

 (2) ............................................................... ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวก ........................................................ 

  (       นางสาวแพรไพริน เพชรแท ้        ) 
 

 (3) ............................................................... ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวก ........................................................ 

  (                                                            ) 
 

 (4) ............................................................... ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวก ........................................................ 

  (                                                            ) 
 

  

 ขอรับรองว่าผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษทัจาํกัด

และไดล้งลายมือช่ือขา้งตน้ต่อหนา้ขา้พเจา้ 
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จาํกดั ละครดี 
 

(ลงลายมือช่ือ)..................................................พยาน 

                      (              นายจกัร รอบรู้            ) 
 

 

(ลงลายมือช่ือ)..................................................พยาน 

                      (         นางสาวรวิ ฉลาดลํ้า         ) 

 

จาํกดั ละครดี 
 0103551098765                                                                       1 

รามอินทรา               ////////                        อนุสาวรีย ์                    ////////                    บางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

ไม่จาํกดัความรับผิด 

จาํกดัความรับผิด 



แบบ บอจ. 1   

คาํขอท่ี.........................................   สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั

รับวนัท่ี.......................................... คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั       ........................................................ 

บริษทั...................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี บค............................................................ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

หนงัสือบริคณห์สนธิ             

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้....................................  

จดัตั้งบริษทัจาํกดั 

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (ห้างหุ้นส่วน..........................................................................ทะเบียนเลขท่ี.........................................)  

มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทนุ / ควบรวมบริษทั)          

เพ่ิมทุน / ลดทนุ           

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)      

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)          

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั)  

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทนุ / หุน้ / มูลค่าหุ้น) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................  

ควบรวมบริษทัจาํกดั (บริษทั.....................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี............................................ 

ไดค้วบรวมกบับริษทั.................................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี..........................................) 

กรรมการ (เขา้.................... คน) (ออก.....................คน) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 

แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา 

แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

 รายการอยา่งอื่นซ่ึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 

 (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป) 

ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ

ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

    ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั

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

  (..............................................................................)  

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

                                                          (...............................................................................) 

ขอรับรองว่าผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง  บนัทึกนายทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี..................................................................................        รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี........................................................ 

  ................................................................................................   (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 

 (...............................................................................................)   (..............................................................) 

นายทะเบียน /...........................................................................    ประทบัตราตาํแหน่ง 

 คําเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ 

3. การไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 

(ประทบัตราบริษทั) 

ละครดี 

กรุงเทพมหานคร 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ 

นายนิติ ใจกลา้ 
สมาชิกวิสามญัแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

17 มีนาคม 2566 

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

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

 จาํกดั ละครดี                                                        0103551098765 



ท่ี     สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั

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

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี ..........................................  

ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี  ................................................................................ ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบคุคล 

 ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1. ช่ือบริษทั "บริษทั ................................................................................................................................................ จาํกดั"

2. กรรมการของบริษทั มี ........................ คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี

(1)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(2)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(3)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(4)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(5)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(6)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(7)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(8)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(9)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(10)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

3. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ

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

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

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

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

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ............................................................................ บาท

5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................................................................................................................................................

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

ภาษาองักฤษ  ................................................................................................................................................................................... 

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

6. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัมี ....................... ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองน้ี จาํนวน .......................แผน่

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเป็นสาํคญั

                 ออกให้ ณ วนัท่ี ……………………………………….……. 

       ……………………………………………………………….. 

       (..……………………………………………………………..) 

 นายทะเบียน 

ละครดี 

กรุงเทพมหานคร 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ                                                ////////////   Saenkla Manueamek 

กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

1,000,000 

1 ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

1 Ram Inthra Road Anusawari Subdistrict, Bang Khen District, Bangkok 

22                                                                                                          3 

1 

หมายเหตุ : บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพมาจาก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ละครดี 

ทะเบียนเลขท่ี 0103551098765 



 

คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดั 

บริษทั ................................................................................................................................ จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี ...................................................................................... 

ประกอบคาํขอเลขท่ี ................................................................................................. เม่ือวนัท่ี ................................................ 

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ

สํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร

หลกัฐานใดๆ ท่ียื่นพร้อมกบัคาํขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั้งบริษทั / สามญั / วิสามญัผูถื้อหุ้น / คณะกรรมการ คร้ังท่ี  .............................................................................  

เม่ือวนัท่ี .......................................................... ณ บา้นเลขท่ี  ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................มีกรรมการ / ผูถื้อหุ้น เขา้ประชุมจาํนวน ................คน

นบัจาํนวนหุ้นได ้............................................ หุ้น โดย .................................................................................... เป็นประธานท่ีประชุม 

ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมและดาํเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทั  

เม่ือวนัท่ี .............................................  ณ บา้นเลขท่ี  ...........................................................................................................................  

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

ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากห้างหุ้นส่วนเดิมท่ีแปรสภาพเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั่ง ของศาล ................................................................ ตามคดี  ............................................................................  

หมายเลข ........................................................................  เม่ือวนัท่ี  .....................................................................................................  

ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั  

ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัท่ี ...................................................................................  

ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หน้ี ให้ทราบ เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั 

ลงวนัท่ี  ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ ................................................................................... ลงวนัท่ี  ....................................  

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ....................................................................บริษทัไดรั้บเม่ือวนัท่ี .........................................................................  

อื่น ๆ   ...................................................................................................................................................................................................  

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

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

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานกังานแห่งใหญ่ของบริษทัน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ

ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

(4) ขอยอมรับการนาํขอ้มูล e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัตามท่ีแจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใชใ้นการ 

ขอรับช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพ่ือใชส้าํหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filling) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้ 

              ลงลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 

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

    (...........................................................................................)  
   

                              

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

   (...........................................................................................) 
(ประทับตราบริษัท) 

ละครดี 

15 มีนาคม 2566                         1 ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ 

 

 

 

 

17 มีนาคม 2566                       

สายตรง                                                             9 กุมภาพนัธ ์2566                       
///////////////////////////////////////////                      

9 กุมภาพนัธ ์2566                       
///////////////////////////////////////////                      



(ถา้จะให้กรรมการรับผิดโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผิดเช่นนั้นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีใหร้ะบุ “..................”) 

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2                    

หนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี  บค................................................................................ 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบัน้ีทาํขึ้นเม่ือวนัท่ี.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ช่ือบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 

เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี...................................................................................................................................................................… 

 ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั้งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 

 ขอ้ 3   วตัถุท่ีประสงคท์ั้งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ท่ีแนบ 

 ขอ้ 4   ผูถื้อหุ้นของบริษทัน้ีต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

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

  ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน............................................................บาท (.......................................................) 

แบ่งออกเป็น............................................หุ้น (..................................) มูลค่าหุ้นละ.......................................บาท (................................) 

 ขอ้ 6   ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ ลายมือช่ือ และจาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ช่ือซ้ือไว ้รวม................คน มีดงัน้ี 

ข้าพเจ้าผู้เร่ิมก่อการทุกคนซ่ึงได้ลงลายมือช่ือไว้นี ้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

            (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี....................................................................... 

ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................................................  

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้......................….หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ)..............................................................                         

            (2)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ)..............................................................                         

            (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................... ....................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ).............................................................                         

  
  

                     (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................ผูเ้ร่ิมก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                             (..................................................................................) 
 

 

หนา้.............ของจาํนวน..............หนา้                                      (ลงลายมือช่ือ)....................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี..............................................................................                      (....................................................) 
                                            

 
 

 
 

 
 

ละครดี 

15 มีนาคม 2566 

ละครดี 

LAKORNDEE CO.,LTD. 

กรุงเทพมหานคร 

22 

“…………………..” 

หน่ึงลา้น                                            1,000,000 

หน่ึงหม่ืน                              10,000                                       หน่ึงร้อย                            100 

 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ 

1                        1 



 รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

          ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

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

วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  
 (1)  ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดัการโดยประการอื	น     

ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  
(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
 (3)  เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และให้กูย้มืเงิน

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน     
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

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

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

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

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

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

  (......................................................................................) 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................    (.................................................................................) 
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.1 



 รายละเอยีดวตัถุทีป่ระสงค์ 

           ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ................................................................................................. 

ทะเบียนเลขที.่...................................................................... 

วตัถุท่ีประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  น้ี  มี..........................ขอ้  ดงัน้ี 

(10)  ประกอบกิจการคา้  ผา้  ผา้ทอจากใยสังเคราะห์  ดา้ย  ดา้ยยางยดื  เส้นใยไนล่อน  ใยสังเคราะห์ 
เส้นดา้ยยดื  เคร่ืองนุ่งห่ม  เส้ือผา้ส าเร็จรูป  เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองประดบักาย  ถุงเทา้  ถุงน่อง  เคร่ืองหนงั  รองเทา้ 
กระเป๋า  เคร่ืองอุปโภคอ่ืน  ส่ิงทอ  อุปกรณ์การเล่นกีฬา  

(11)  ประกอบกิจการคา้  เคร่ืองเคหภณัฑ ์ เคร่ืองเรือน  เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองแกว้  เคร่ืองครัว  
ตูเ้ยน็  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองฟอกอากาศ  พดัลม  เคร่ืองดูดอากาศ  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  เตารีดไฟฟ้า  
เคร่ืองท าความร้อน  เคร่ืองท าความเยน็  เตาอบไมโครเวฟ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมทั้งอะไหล่ 
และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  

(12)  ประกอบกิจการคา้  วสัดุก่อสร้าง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือใชใ้นการก่อสร้าง  เคร่ืองมือช่างทุกประเภท 
สี  เคร่ืองมือทาสี  เคร่ืองตกแต่งอาคาร  เคร่ืองเหล็ก  เคร่ืองทองแดง  เคร่ืองทองเหลือง  เคร่ืองเคลือบ  
เคร่ืองสุขภณัฑ ์ อุปกรณ์ประปา  รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  

(13)  ประกอบกิจการคา้  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือกล  เคร่ืองทุ่นแรง  ยานพาหนะ  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองสูบน ้า  เคร่ืองบ าบดัน ้าเสีย  และเคร่ืองก าจดัขยะ  

(14)  ประกอบกิจการคา้  น ้ามนัเช้ือเพลิง  ถ่านหิน  ผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดพลงังานและสถานี 
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิง  

(15)  ประกอบกิจการคา้  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภณัฑเ์คมีภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ทางวทิยาศาสตร์  ปุ๋ย  ยาปราบศตัรูพืช  ยาบ ารุงพืชและสัตวทุ์กชนิด  

(16)  ประกอบกิจการคา้เคร่ืองส าอาง  อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงาม 
(17)  ประกอบกิจการคา้  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพห์นงัสือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน 

อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์  เคร่ืองค านวณ  เคร่ืองพิมพ ์ อุปกรณ์การพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพ ์
ตูเ้ก็บเอกสาร เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือส่ือสาร  คอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

  (ลงลายมือช่ือ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
  ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน 

  (......................................................................................) 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้    (ลงลายมือช่ือ).................................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี........................................................    (.................................................................................) 

กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการทีก่ฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบกจิการน้ัน

แบบ ว.1 



 รายละเอยีดวตัถุทีป่ระสงค์ 

           ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ................................................................................................. 

ทะเบียนเลขที.่...................................................................... 

วตัถุท่ีประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  น้ี  มี..........................ขอ้  ดงัน้ี 

(18)  ประกอบกิจการคา้  ทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอญัมณีอ่ืน  รวมทั้งวตัถุท าเทียมส่ิงดงักล่าว 
(19)  ประกอบกิจการคา้  เม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งท่ีอยูใ่นสภาพ

วตัถุดิบหรือส าเร็จรูป 
(20)  ประกอบกิจการคา้  ยางเทียม  ส่ิงท าเทียม  วตัถุหรือสินคา้ดงักล่าวโดยกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
(21)  สั่งเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ  ซ่ึงสินคา้ตามท่ีก าหนดไวใ้น 

วตัถุท่ีประสงค ์
(22)  ท าการประมูลเพื่อขายสินคา้ตามวตัถุท่ีประสงคใ์หแ้ก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ส่วนราชการ 

และองคก์ารของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  (ลงลายมือช่ือ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
  ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน 

  (......................................................................................) 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้    (ลงลายมือช่ือ).................................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี........................................................    (.................................................................................) 
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการทีก่ฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบกจิการน้ัน

แบบ ว.1 



(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยี	สิบห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

แบบ บอจ. 3 
รายการจดทะเบียนจัดตั-ง

บริษทั ……………………………………………………….………….จาํกดั 
ทะเบียนเลขที	 ……………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนา้ …………ของจาํนวน ………….หนา้ (ลงลายมือชื	อ) ………………………………………….นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	 ………………………….………….               (……….….…..…….….…………………….) 
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แบบ ก. 
กรรมการเข้าใหม่ 

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

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ!งได้ลงลายมอืชื!อไว้นี(  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที!ได้ระบุ 
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี( เพื!อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

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

              (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(M)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 
(K)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

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

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 
(¬)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

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

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

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

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

ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื	อและที	อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 
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สําเนารายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าประชุม 

 

รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของห้างหุ้นส่วน.............................................................. 

ท่ีเข้าร่วมประชุมให้ความยนิยอมและดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทจํากดั 

เม่ือวันท่ี...................................................... เวลา .......................... น. 

ณ บ้านเลขท่ี 1 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

 

1. ช่ือ.................................................................................. เป็นหุน้ส่วนจาํพวก (จาํกดั / ไม่จาํกดั) ความรับผิด 

   (ลงลายมือช่ือ)......................................................... 

 

2. ช่ือ.................................................................................. เป็นหุน้ส่วนจาํพวก (จาํกดั / ไม่จาํกดั) ความรับผิด 

   (ลงลายมือช่ือ)......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

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

(     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

กรรมการ 

 

 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ                                                                      //////// 

นางสาวแพรไพริน เพชรแท ้                                                                              /////////// 

จํากดั ละคร

 

 15 มีนาคม 2566                           09.30 



รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน …………………………………………… 

ประชุมเมื	อวนัที	 ……………………………….. เวลา ………………. น.  ณ บา้นเลขที	 ………….. 
……………………………………………….......................... มีผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนมาประชุม ............. คน
ครบเป็นองคป์ระชุม โดย ……………………………………………………………..เป็นประธานที	ประชุม
และเริ	มประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี.   

1. พจิารณาตั(งข้อบังคับของบริษัท
- ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั
- ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………. 
 (ให้ใชข้อ้ความวา่ “ใชต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” หรือ “ใชข้อ้บงัคบัตามที	ประธานเสนอเป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” อยา่งใดอยา่งหนึ	ง)  

2. พจิารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากจิการที!ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างได้กระทาํ  และค่าใช้จ่ายซึ!งจําเป็น
ต้องจ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทจํากดั 

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื	อแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดันี. ไม่มีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนคนใดกระทาํการอนัเป็นการผูกพนับริษทั จึงไม่จาํตอ้งให้สัตยาบนัแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่าย   
ซึ	 งจาํเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพนี.  ซึ	 งผูเ้ป็นหุ้นส่วนได้ทดรองเงินส่วนตวัจ่ายไป เป็นจาํนวนเงิน  
....................................................บาท จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณา 
 - ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หน้าํค่าใชจ่้ายจาํนวนดงักล่าวตามที	ประธานเสนอ
เป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้ 

3. พจิารณากาํหนดจํานวนทุนเรือนหุ้น  จํานวนหุ้น  มูลค่าหุ้น  และชนิดหุ้นของบริษัท
- ประธานไดแ้ถลงใหที้	ประชุมทราบวา่ จาํนวนทุนเรือนหุ้นของบริษทัจะตอ้งเท่ากบัส่วนลงหุน้

ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนในหา้งหุน้ส่วน ........................................................................................................
จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณากาํหนดจาํนวนทุนเรือนหุน้ จาํนวนหุน้ มูลค่าหุน้ และชนิดหุน้ของบริษทั 
 - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กาํหนดทุนของบริษทัไวเ้ป็นจาํนวน 
………...……..…..…… บาท  แบ่งออกเป็น ............................... หุน้  มูลค่าหุน้ละ …………………………… บาท 
โดยเป็นหุน้สามญัชนิดระบุชื	อ ซึ	 งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนไดช้าํระเงิน 
ลงหุน้ใหห้า้งหุน้ส่วน …………………………………………………………………… ไปแลว้เตม็จาํนวน  

(ลงลายมือชื	อ) …………………………………………… กรรมการ  
       ( ………………………….……………….. ) 
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4. รับรองบัญชีรายชื!อ  ฐานะ  และสํานักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  รวมทั(งจํานวนหุ้นที!จะตกได้แก่
หุ้นส่วนแต่ละคน 

- ประธานไดเ้สนอบญัชีรายชื	อ ฐานะ และสาํนกัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน รวมทั.งจาํนวนหุน้ ที	จะ
ตกไดแ้ก่หุน้ส่วนแต่ละคนให้ที	ประชุมพิจารณา  
 - ที	ประชุมตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หถื้อเป็นบญัชีรายชื	อผูถื้อหุน้ของ
บริษทัไดต่้อไป  

5. พจิารณาเลอืกตั(งกรรมการชุดแรกของบริษัท  และกาํหนดอาํนาจกรรมการ
- ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาเลือกตั.งกรรมการชุดแรกของบริษทั เพื	อบริหารกิจการของ

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

(1) …………………………………………………………………………………...…………. 
(2) ……………………………………………………………………………..……..………… 
(3) ……………………………………………………………………………………………… 

- และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดอาํนาจกรรมการของบริษทัเป็นดงันี.  คือ “จาํนวนหรือชื	อกรรมการ
ซึ	งจะลงชื	อเป็นสาํคญัผกูพนับริษทัได ้ คือ ……………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. พจิารณาเลอืกตั(งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสินจ้าง
- ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาเลือกตั.งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั.งกาํหนดค่าสินจา้งดว้ย
- ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั.ง ...………………..……………………..

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 ................................... เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าสินจา้งใหปี้ละ 
…………………..……….. บาท  

7. เรื!องอื!นๆ  (ถ้ามี)
- ไมมีผูใ้ดเสนอเรื	องใดเขา้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา ………………………. น.  

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

     รับรองวา่ถูกตอ้ง  

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

          กรรมการ
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
         ทะเบียนเลขที�

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 

   ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
   ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ ...........................คน  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (t) เลขหมายใบหุน้     วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
           

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (u) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (v) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (t) 

 (u) 

 

       หุ้นละ      (t) 

             

 (u) 

 
 

   หุ้นละ      (t) 

(u) 

   หุ้นละ      (t) 

(u) 

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

ข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้นี- เพื!อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
   (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ

   (…………………………………………………)

แบบ บอจ. Y 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที	ชาํระแลว้ (\)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที	ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระเป็นเงิน          
    ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (M)” ให้ระบุค่าหุ้นที	ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     

        ช่อง  “สัญชาติ (K)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที	จดทะเบียนจดัตั.ง   
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แบบแสดงรายการเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับที� `a (พ.ศ. cYdY)
ตามพระราชบัญญตัิทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. cfgg ยื�นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

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

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

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

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

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

(t)...........................................................................................................................................................................................................
               (u)...........................................................................................................................................................................................................

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

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

 กิจกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ กิจกรรมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และกิจกรรมทางวชิาการ
         กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ
         การศึกษา                  และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั     

กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์         ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ       
กิจกรรมการบริการดา้นอื�นๆ กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้

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

t..................................................................................................................................................................................... 
         u.....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

วนัที�...................เดือน..............................................พ.ศ....................... 

������
����� 

(ประทบัตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั)

แบบ สสช.� 
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7                    กุมภาพันธ                    2566

2

15                     มีนาคม                        2566



 

หนังสือยืนยันการรับมอบกจิการ 

 

บริษทั.........................................................จาํกดั 

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 
 

 

 ตามท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน..................................................................ไดต้กลงยนิยอม 

ใหแ้ปรสภาพหา้งหุ้นส่วน..........................................................ทะเบียนเลขท่ี.................................................. 

ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี..................................................................................................................................................... 

เป็นบริษทัจาํกดั ตามบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอม ลงวนัท่ี...................................................นั้น 

 

 ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั....................................................................จาํกดั 

ขอยืนยนัว่าบริษทัฯ ไดรั้บมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ของหา้งฯ ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครดี 
 

17                   มีนาคม                  2566 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

(     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

กรรมการ 

 

 

จาํกดั ละครดี 
 จาํกดั ละครดี 

 
0103551098765 
 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 7 กุมภาพนัธ์ 2566 

ละครดี 
 



 

ข้อความที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ 

 

หา้งหุน้ส่วน................................................................. 
 

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 

 

ประกาศแปรสภาพหา้งหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดั 

 

 ดว้ยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วน.......................................................................ไดต้กลงยนิยอม

ใหแ้ปรสภาพหา้งหุน้.......................................................................ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี............................................. 

ถนน...........................................ตาํบล/แขวง...........................................อาํเภอ/เขต......................................... 

จงัหวดั.....................................................เป็นบริษทัจาํกดั ตามบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอม ลงวนัท่ี ....................... 

เดือน..................................พ.ศ...................... 
 

 ห้าง จึงขอประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า หากท่านมีความประสงค์จะคดัคา้นขอให้ส่งคาํคัดคา้น     

ไปยงัหา้ง ภายในกาํหนด 30 วนั  นบัตั้งแต่วนัประกาศน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9                     กุมภาพนัธ ์            2566 

จาํกดั ละครดี 
 

จาํกดั ละครดี 
 จาํกดั ละครดี                                                                          1 

 รามอินทรา               ////////                     อนุสาวรีย ์                 ////////                  บางเขน 

กรุงเทพมหานคร                                                                                                             7 

กุมภาพนัธ ์                  2566 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

(     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

 

 



 

หนังสือแจ้งเจ้าหนี ้

 

หา้งหุน้ส่วน...............................................  

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 

 

 

เร่ือง  แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั 

เรียน  นางพลอย มีแสง (เจา้หน้ี) 
 

 ดว้ยผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนในหา้งหุน้ส่วน.............................................................ไดต้กลงยนิยอม 

ใหแ้ปรสภาพหา้งหุ้นส่วน ..............................................................ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี............................................. 

ถนน...........................................ตาํบล/แขวง...........................................อาํเภอ/เขต......................................... 

จงัหวดั.....................................................เป็นบริษทัจาํกดั ตามบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอม ลงวนัท่ี ....................... 

เดือน..................................พ.ศ...................... 
 

 หา้ง จึงขอแจง้ใหท้่านทราบวา่ หากท่านมีความประสงคจ์ะคดัคา้นขอใหส่้งคาํคดัคา้นไปยงัห้าง 

ภายในกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีลงในหนงัสือน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9                  กุมภาพนัธ ์              2566 

จาํกดั ละครดี 
 

กรุงเทพมหานคร                                                                                                             7 

กุมภาพนัธ ์                 2566 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

(     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

 

 

จาํกดั ละครดี 
 จาํกดั ละครดี                                                                          1 

 รามอินทรา               ////////                     อนุสาวรีย ์                 ////////                  บางเขน 



กรณีห้างฯ ไม่มีเจ้าหนี ้หรือมีเจ้าหนีแ้ต่ไม่คัดค้าน 

 

หนังสือยืนยันว่าไม่มีเจ้าหนี ้/ เจ้าหนีไ้ม่คัดค้าน 

 

บริษทั.........................................................จาํกดั 

วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ................ 

 

เร่ือง  ขอยนืยนัวา่ไมมี่เจา้หน้ี / เจา้หนี ไม่คดัคา้น 

เรียน  นายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.................................................. 
 

 ตามท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน......................................................................ไดด้าํเนินการ 

แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั ตามขอ้ตกลงยนิยอมร่วมกนั ลงวนัท่ี................................................... 

และไดล้งโฆษณาในหนงัสือพิมพฉ์บบัลงวนัท่ี........................................................ นั้น 
 

 ทางบริษทัฯ ขอยนืยนัวา่ หา้งหุน้ส่วน...........................................................ไม่มีเจา้หน้ี / เจา้หน้ี 

ไม่คดัคา้นในการแปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทั แต่อยา่งใด 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17                    มีนาคม                2566 

ละครดี 
 

จาํกดั ละครดี 
 

กรุงเทพมหานคร 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

9 กุมภาพนัธ์ 2566 

จาํกดั ละครดี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

(     นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ    ) 

กรรมการ 

 

 

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

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

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

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



แผนที�แสดงที�ตั-งสํานักงานแห่งใหญ่ 
และสถานที�สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

ของ 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท......................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอยีดที�ปรากฏข้างต้นนี-เป็นจริงทุกประการ 

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

โปรดระบุรายละเอยีดแผนที่ภายในขอบเขตท่ีกําหนด 

cccccccccccc  ������� �����

��)�� ���&���/��&J



 ปิดอากร  

 10 บาท 

 หนังสือมอบอาํนาจ 

                                                                                                                       เขียนท่ี………………….…………….……….. 

                                                                                                       วันท่ี…………………………………………..………….. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ร่ิมก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 

………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให…้……………………………….……………….……… 

      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                          

   ถือบตัรอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขท่ี...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัท่ีออกบตัร……….…….......…….วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….

หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 

เป็นผูม้ายืน่ขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................และยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 

ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 

ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนขา้พเจา้       

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         

ไดท้ั้งส้ินและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทกุประการ 

(*) 

 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีขึ้นเน่ืองจากการรับมอบอาํนาจน้ีโดยส้ินเชิง 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

                          ประทบัตรา (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

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

  (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

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

                                           (ลงลายมือช่ือ)……………………………………………….....พยาน  

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

หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบน้ี ก็ให้ระบใุห้ชดัเจนในบรรทดัท่ีว่างไว ้(*)  

บริษทั ละครดี จาํกดั 

17 มีนาคม 2566 

ละครดี จาํกดั ///////////////////////////////

 

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

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

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

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

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

นายสมศกัด์ิ  แสนดี 

1        2     3     4     4        0     0     6     6    5        8     8        3 

    เขตสวนหลวง                                          16 สิงหาคม 2564                                        20 สิงหาคม 2570 

      22/2                                                                 -                                        กาญจนาภิเษก 

    บางรักพฒันา                                             บางบวัทอง                                  นนทบุรี 

081 111 1111                                              somsaksaendee@hotmail.com 

แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั 

ละครดี    จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

นายแสนกลา้ มาเหนือเมฆ 

นายสมศกัด์ิ แสนดี 

นายสมชาย มีทรัพย ์
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