แบบ ส.ห.1
คําขอที่.................................
รับวันที ..................................

สํานักงานทะเบียนสมาคมการค
///////////////า/หอการคา
กรุงเทพมหานคร
ประจําจังหวัด..............................................

คําขอสมาคมการคาและหอการคา
ไทย - อุซเบ
สมาคมการค
///////////////า/หอการคา.........................................................................
010855400001
ทะเบียนเลขที่...........................................................
กรุงเทพมหานคร
(1) ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการค
่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
///////////////า/หอการคาประจําจังหวัด.......................................................................เพื

ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียนข้อบังคับ
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอ.............................................
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (ตั้งใหม............คน) (ออก............คน)
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
(คงอยูเมือ่ จดทะเบียนครั้งนี้แลว...................คน)
แจงเสร็จการชําระบัญชี
โดยไดแนบเอกสารประกอบดังตอไปนี้
ขออนุญาตจัดตัง้
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)
รายการแจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี (แบบ ส.ห.8)
หนังสือรับรองความประพฤติของผูเริ่มกอการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
ขอบังคับ
ใบอนุญาตฉบับเดิม
สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
สําเนาทะเบียนบานของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
หลักฐานการเปนผูประกอบวิสาหกิจของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
อื่น ๆ ระบุ ..................................................................
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่จัดตั้ง
แจงเสร็จการชําระบัญชี
✔
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย
รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี (แบบ ส.ห.10)
1
✔ รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุ
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ดทาย (แบบ ส.ห.9)
✔ สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
อื่น ๆ ระบุ................................................................
✔ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอบังคับที่ขอแกไข
อื่น ๆ ระบุ...................................................................
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ตั้งสํานักงาน (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ (แบบ ส.ห.6)
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
รายชื่อคณะกรรมการ (แบบ ส.ห.7)
ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขชื่อสมาคมการคา/หอการคา)
สําเนารายงานการประชุมใหญ/คณะกรรมการครั้งที่มีมติ
สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน
สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
อื่น ๆ ระบุ................................................................
อื่นๆ ระบุ..................................................................
(2) เมื่อนายทะเบียนสั่งอนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา หรือจัดตั้งหอการคาใหแลว ขาพเจามีความประสงคดังนี้
ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปที่สํานักงานแหงใหญของสมาคมการคา/หอการคา
ตามที่ไดจดทะเบียนไว
ขอมีเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ลงลายมือชื่อผูเริ่มกอการจัดตัง้ /ผูขอจดทะเบียน/ผูแจง
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
(กรณีขออนุญาตจัดตั้ง)

ขอรับรองวาผูขออนุญาตไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง
เมื่อวันที่.............................................................................

.......................................................................................
(
)
นายประกอบ ธุรกิจดี
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................................................................

................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................................................นายทะเบียน
(........................................................................)
(.........................................................................................)
พนักงานเจาหนาที่/นายทะเบียน
ประทับตราตําแหนง
คําเตือน 1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวา ขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ
3. การไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509

แบบ ส.ห. 10

รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี
ไทย - อุซเบ
สมาคมการค
/////
/////////////า/หอการคา...................................................
ทะเบียนเลขที่.010855400001
..............................................
ขอ 1. การชําระบัญชีของสมาคมการค
///// /////////////า/หอการคานี้ ไดสําเร็จลงแลวตามรายงานการชําระบัญชี
1 และสุดทาย ลงวันที่.5............................................
พฤษภาคม 2554
ฉบับที่................

ไทย - อุซเบ
ขอ 2. ที่ประชุมใหญของสมาคมการค
///// /////////////า/หอการคา........................................................................
พฤษภาคม 2554
ห้องประชุมหอการค้าไทย - อุซเบ
เมื่อวันที่.5.......................................................................
ซึ่งประชุม ณ .....................................................................
..................................................................................................................................................................................
ไดอนุมัตริ ายงานของผูชําระบัญชีแลว
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....................................................ผูชําระบัญชี
นายประกอบ ธุรกิจดี
(.....................................................)

1
1
หนา................ของจํ
านวน..................หน
า (ลงลายมือชื่อ) ..................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่ ...............................................
(....................................................)

แบบ ส.ห. 9

รายงานการชําระบัญชี ฉบับที่ 1 และสุดท้าย
สมาคมการค
///////////////////า/หอการคา ไทย - อุซเบ
ทะเบียนเลขที่ 010855400001
(เลิกและเริ่มชําระบัญชีเมื่อ) 25 เมษายน 2554
ขาพเจา นายประกอบ ธุรกิจดี
ขอรายงานตอนายทะเบียนสมาคมการค
///////////////////า/หอการคาประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยู จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554
ดังตอไปนี้
✔
✔

✔

✔

ผูชําระบัญชี

สงแจงความถึงเจาหนี้
ผูสอบบัญชี ชื่อ นางสาวสมศรี คงยิ่งสถาพรชัยภักดี ตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
งบดุลเพียงวันเลิก วันที่ 25 เมษายน 2554
จําหนายทรัพยสิน
รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้
ชําระหนีแ้ กเจาหนี้
ไดโอนเงิน/ทรัพยสินที่เหลืออยูใหแก มูลนิธิแสงสว่างสงเคระห์
ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ/
มติของที่ประชุมใหญ
รายการอื่นๆ

ขอรับรองวารายงานการชําระบัญชีฉบับนี้ ไดรายงานความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยู
///////////////////า/หอการคา และรายการที่ระบุไวในรายงาน
ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย และขอบังคับของสมาคมการค
การชําระบัญชีถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูชําระบัญชี
นายประกอบ ธุรกิจดี

)

1
1
หนา..............ของจํ
านวน ................
หนา (ลงลายมือชื่อ) .........................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่ ...........................................
(.......................................................)

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 4/2554
หอการค้าไทย-อุซเบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุม หอการค้าไทย-อุซเบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม จานวน 5 ราย ครบองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
ประธานได้ เสนอรายงานการประชุ มใหญ่ วิ สามั ญครั้ งที่ 3/2554 เมื่ อวั นที่ 30 เมษายน 2554
ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบดุล
ประธานได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ มั ติ งบดุ ล สิ้ นสุ ด ณ วั นที่ 25 เมษายน 2554
ซึ่งผู้ชาระบัญชีได้จัดทาขึ้น และส่งให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว ปรากฏว่า มีเงินสดและทรัพย์สิน
รวมกัน 60,000.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 3,000.00 บาท
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล ณ วันเลิกหอการค้า ตามที่เสนอ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติรายงานการชาระบัญชี
ผู้ชาระบัญชีได้แถลงผลการชาระบัญชี ดังนี้
(1) ได้ยื่นแจ้งเลิกหอการค้าต่อนายทะเบียนหอการค้าประจากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
25 เมษายน 2554 โดยนายทะเบียนฯ ได้รับทราบการแจ้งเลิกในวันเดียวกันแล้ว
(2) ได้จัดท างบการเงินของหอการค้า ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และส่งให้ผู้สอบบัญชี
ทาการตรวจสอบแล้ว
(3) ได้ชาระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร จานวน 3,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
(4) ได้ นาเงิ น คงเหลื อ จานวน 57,000.00 บาท บริ จ าคให้มู ล นิ ธิ แ สงสว่ า งสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการชาระบัญชี
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการชาระบัญชีตามที่ผู้ชาระบัญชีได้แถลง
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานที่ประชุม
(นายประกอบ ธุรกิจดี)

หอการค้าไทย-อุซเบ
งบดุล
ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
สินทรัพย์
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

(หน่วย:บาท)
60,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

60,000.00

รวมสินทรัพย์

60,000.00
หนีส้ ินและทุน

หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,000.00

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,000.00

รวมหนีส้ ิน

3,000.00

ทุนสะสม
บัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกมา
รายได้สูงกว่า(ต่ากว่า)รายจ่าย

57,000.00

บัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกไป

57,000.00

รวมหนีส้ ินและทุน

60,000.00
ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายประกอบ ธุรกิจดี)
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

หอการค้าไทย-อุซเบ
งบรายได้และรายจ่าย
สาหรับปีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้
รายได้ค่าสมาชิก
รายได้เงินบริจาค

50,000.00
10,000.00

รวมรายได้

60,000.00

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,000.00

รวมรายจ่าย

3,000.00

รายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) รายจ่าย

57,000.00

ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายประกอบ ธุรกิจดี)
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

หอการค้าไทย-อุซเบ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
1. ข้อมูลทัวไป
หอการค้าฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือวันที 1 เมษายน 2554 ทะเบียนเลขที 0108554000001
โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมการการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การเงิน และเศรษฐกิจโดยทัวไป
หอการค้าฯ ได้แจ้งเลิก เมือวันที 25 เมษายน 2554
2. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่าคัญ
หอการค้าฯ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์เงินสด และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายประกอบ ธุรกิจดี)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ไทย - อุซเบ
วันที่ 25 เมษายน 2554
โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการค
///////////////////า/หอการคา ไทย - อุซเบ
นายสมหวัง พึ่งได้
ขอมอบอํานาจให
ซึ่งเปนผูถือบัตร ประจําตัวประชาชนตัวประชาชน
นธ์ 2550
รี เภอเมื
องนนทบุรี
เลขที่ 3-1001-00003-00-0
ซึ่งออกให ณ อําเภอเมืองนนทบุรี เมืเภอเมื
่อวันอทีงนนทบุ
่ 29 กุมภาพั
ชนะใจ
อยูบานเลขที่ 70/5
หมูที่ ตรอก/ซอย
ถนน งามวงศ์วาน
////// าบล ท่าทราย
แขวง/ตํ
เขต/อําเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-900-1000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น แจ้งเสร็จการชําระบัญชี ระบัญชี
///////////////////
ของสมาคมการค
า/หอการคา ไทย - อุซเบ
ตอนายทะเบียนสมาคมการค
///////////////////า/หอการคาประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
า/หอการคาดังกลาวขางตน ตลอดจน
แทนขาพเจา ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการค
///////////////////
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่ง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่แทนสมาคมการค
///////////////////า/หอการคาไดดว ยทุกประการ
(*)
ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูมอบอํานาจ
นายประกอบ ธุรกิจดี

)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูรับมอบอํานาจ

นายสมหวัง พึ่งได้

)
ผูรับมอบอํานาจ
)
พยาน

นายอาสา ชอบใจ

)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

อ

