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CLEAR DATA

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…………….………….…………………….……………………………...……….

- ตังอยูเ่ ลขที.......................อาคาร.....................................................
สํานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจําบ้าน
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
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