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เป็ นประธานทีประชุม และเริ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี"

1. รับรองบัญชีรายชือ ฐานะ และสํ านักของผู้เข้ าชือซื)อหุ้น พร้ อมทั)งจํานวนหุ้น ซึงต่ างคนได้ ลงชือซื)อไว้
- ประธานได้เสนอบัญชีรายชือ ฐานะ และสํานักของผูเ้ ข้าชือซื" อหุ น้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นซึงต่างคน
ได้ลงชือซื" อไว้ให้ทีประชุมพิจารณา
- ทีประชุ มตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถื อเป็ นบัญชีรายชือผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้ต่อไป
2. พิจารณาตั)งข้ อบังคับของบริษัท
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริ ษทั
bWGW aUeaXFxP¬H|XNLJNGL¬M NWGaUea
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้.......................................................................................
GUHI ²xa
.........................................................................................................................................................................................
(ให้ใช้ขอ้ ความว่า “ ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” หรื อ “ ใช้ขอ้ บังคับตามทีประธานเสนอเป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” อย่างใดอย่างหนึง)

3. พิจารณาให้ สัตยาบันแก่ บรรดากิจการทีผ้ ูเริ มก่ อการตั)งบริ ษัทได้ กระทํา และค่ าใช้ จ่ายซึงจําเป็ นต้ องจ่ าย
ในการตั)งบริษัท
- ประธานแถลงว่า ในการเตรี ยมการเพือตั"งบริ ษทั นี"ไม่มีผเู้ ริ มก่อการผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นการผูกพันบริ ษทั
จึงไม่จาํ ต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ งจําเป็ นต้องจ่ายในการตั"งบริ ษทั นี" ซึ งผูเ้ ริ มก่อการได้ทดรอง
_ZYZZZ
เงินส่ วนตัวจ่ายไป เป็ นจํานวนเงิน.........................................บาท
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
- ที ประชุ ม ได้พิ จารณาแล้ว ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ใ ห้นาํ ค่ า ใช้จ่า ยจํานวนดัง กล่ า วตามที ป ระธานเสนอ
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้
4. พิจารณาเรืองหุ้น
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดชนิ ดและจํานวนหุ น้ ของบริ ษทั รวมทั"งการเรี ยกชําระเงิน
ค่าหุ น้ ในครั"งแรกด้วย
- ทีประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึ งลงมติ เป็ นเอกฉันท์กาํ หนดให้หุ้นของบริ ษทั มีชนิ ดเดี ยว เป็ นหุ ้นสามัญ
S§
ชนิดระบุชือทีตอ้ งใช้เงินจนเต็มมูลค่า และให้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในครั"งแรกนี" หุน้ ละ ….......................บาท
รวมเป็ นเงิน
§ZZYZZZ
ทีเรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ ้นในครั"งแรกนี"ท" งั หมด..............................................................................................................บาท
(ลงลายมือชือ)........................................................................ กรรมการ
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แบบ บอจ. ชื+ อบริ ษทั จํากัด

สํ าเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
ทะเบียนเลขที+

HI²axKKFGHI JKKLGMNOILNPQHRKKOX`ac
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F ณ วันประชุม R
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{ จัดตังบริ ษทั { สามัญผูถ้ ือหุ้น { วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที+…...............................................เมื
+อวันที+...................................................................................
F คัดจากสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เมื+อวันที+....................................................................................
SZYZZZ
SYZZZYZZZ
^ZZ
ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท
แบ่งออกเป็ น............................................................หุ
้น มูลค่าหุ ้นละ........................................บาท
^SYZZZ
^
S
YZZZ
ผูถ้ ือหุ้น ไทย ...........................คน จํานวน..................................................................หุ้น อื+น ๆ ...........................คน จํานวน...................................................................หุ้น
ชื+อผูถ้ ือหุ น้
ลําดับ
ที+

^

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล

บัตรอื+น ๆ (ระบุ) .............................เลขที+....................................
สัญชาติ (8)
อาชีพ
ที+อยู่
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จํานวนหุ น้
ที+ถือ
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ลงวันที+

เป็ น

ขาด
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หุ ้นละ (7)
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ถือว่าชําระแล้ว (1) เลขหมายของหุ น้

วันลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้

(1)
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Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

เลขหมายใบหุ น้

หุ ้นละ (7)
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เงินที+ชาํ ระแล้ว (7)
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หุ ้นละ (7)
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หุ ้นละ (7)

(1)

^
^
หน้า…………...…ของจํ
านวน…………..…...หน้
า
310456
@ A=BC 04B14=2
3DEFยนตรวจสอบความถู
G>H83?<;IAC@J0KFC; กต้ องและเปิ ดเผย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเป็ นรายการทีถูกต้ องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับ/012
รองว่
าผู้ถือ7หุ89:้ น;17<=71>?
ทุกคนยินยอมให้
นายทะเบี
ข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ นี, เพือ ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชื+อ)…………………………………………………กรรมการ
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(…………………………………………………)
หมายเหตุ ช่อง “เงินทีชาํ ระแล้ว (C)” ให้ระบุจาํ นวนเงินค่าหุ ้นทีชาํ ระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระเป็ นเงิน
ช่อง “ถือว่าชําระแล้ว (d)” ให้ระบุค่าหุ ้นทีถือว่าชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระด้วยทรัพย์สิน หรื อ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ (¯)” หากเป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุประเทศทีจดทะเบียนจัดตั"ง
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ĔïÿĞćÙĆâøĆïßĞćøąđÜĉîÙŠćĀčšî
×ĂÜ
ïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
üĆîìĊę 2 öÖøćÙö 2556
ïøĉþĆì
öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ĕéšøĆïđÜĉîßĞćøąÙŠćĀčšî
đðŨîđÜĉî 150,000 (ĀîċęÜĒÿîĀšćĀöČęî)
ïćì ÝćÖ
îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ
.
đóČęĂđðŨîÙŠćĀčšî ÝĞćîüî 6,000 (ĀÖóĆî)
Āčšî ÝćÖÖćøÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ēé÷ßĞćøąđðŨîđÜĉîÿé ÝĞćîüî
150,000 (ĀîċęÜĒÿîĀšćĀöČęî)
ïćì
ĀøČĂđßĘÙíîćÙćø
ÿć×ć
đßĘÙđú×ìĊę
úÜüĆîìĊę
.
ĀøČĂēĂîđ×šćïĆâßĊíîćÙćø
ÿć×ć
ßČęĂïĆâßĊ
đú×ìĊęïĆâßĊ
đöČęĂüĆîìĊę
ĕüšđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü

úÜßČęĂ

ñĎšøĆïđÜĉî
(îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ)
ÖøøöÖćø

ĔïÿĞćÙĆâøĆïßĞćøąđÜĉîÙŠćĀčšî
×ĂÜ
ïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
üĆîìĊę 2 öÖøćÙö 2556
ïøĉþĆì
öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ĕéšøĆïđÜĉîßĞćøąÙŠćĀčšî
đðŨîđÜĉî 150,000 (ĀîċęÜĒÿîĀšćĀöČęî)
ïćì ÝćÖ
îćÜÿćüÖøąéčöìĂÜ ĕöšóčŠö
.
đóČęĂđðŨîÙŠćĀčšî ÝĞćîüî 6,000 (ĀÖóĆî)
Āčšî ÝćÖÖćøÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ēé÷ßĞćøąđðŨîđÜĉîÿé ÝĞćîüî
150,000 (ĀîċęÜĒÿîĀšćĀöČęî)
ïćì
ĀøČĂđßĘÙíîćÙćø
ÿć×ć
đßĘÙđú×ìĊę
úÜüĆîìĊę
.
ĀøČĂēĂîđ×šćïĆâßĊíîćÙćø
ÿć×ć
ßČęĂïĆâßĊ
đú×ìĊęïĆâßĊ
đöČęĂüĆîìĊę
ĕüšđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü

úÜßČęĂ

ñĎšøĆïđÜĉî
(îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ)
ÖøøöÖćø

ĔïÿĞćÙĆâøĆïßĞćøąđÜĉîÙŠćĀčšî
×ĂÜ
ïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
üĆîìĊę 2 öÖøćÙö 2556
ïøĉþĆì
öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ĕéšøĆïđÜĉîßĞćøąÙŠćĀčšî
đðŨîđÜĉî 200,000 (ÿĂÜĒÿî)
ïćì ÝćÖ îćÜÿćüđ÷ĂïĊøŠć đéàĊę (Miss Gerbera Daisies)
.
đóČęĂđðŨîÙŠćĀčšî ÝĞćîüî 8,000 (ĒðéóĆî)
Āčšî ÝćÖÖćøÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ēé÷ßĞćøąđðŨîđÜĉîÿé ÝĞćîüî
200,000 (ÿĂÜĒÿî)
ïćì
ĀøČĂđßĘÙíîćÙćø
ÿć×ć
đßĘÙđú×ìĊę
úÜüĆîìĊę
.
ĀøČĂēĂîđ×šćïĆâßĊíîćÙćø
ÿć×ć
ßČęĂïĆâßĊ
đú×ìĊęïĆâßĊ
đöČęĂüĆîìĊę
ĕüšđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü

úÜßČęĂ

ñĎšøĆïđÜĉî
(îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ)
ÖøøöÖćø















บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)

THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ ธÝ. 023/2555

วันที่  มกราคม 2556

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร ขอรับรองว า
นายกันเกรา ยนใหดอก
นายกนเกรา
ยืนใหดอก ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 011-0-23456-3 ไวกับ
ธนาคารไทยเจริ ญ สาขาสาทร เมื่ อวั นที่ 21 กุ มภาพั นธ 2552 โดยมี ยอดเงิ นโอนเข าบั ญ ชี
10,000,000 บาท (สิบลานบาทถ วน) และมียอดเงิ นฝากคงเหลื อ ณ วันที่ ǰมกราคม 2556
เปนจํานวนเงิน 15,200,000 บาท (สิบหาลานสองแสนบาทถวน)
หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนายกันเกรา ยืนใหดอก เพื่อประโยชนในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ไทยเจริญ สาขาสาทร

บัวสวรรค ผกากรอง
(นางบัวสวรรค ผกากรอง)
ผูจัดการสาขา

บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)

THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ ธจ. 024/2555

วันที่  มกราคม 2556

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร
โดยหนังสือฉบับนี้ บบริริษัท ธธนาคารไทยเจริ
นาคารไทยเจริญ จจํํากกััด (มหาชน)
(มหาชน) สาขาเทเวศร ขอรับรองวา
นางสาวกระดุ
งสาวกร ดุมทอง ไมพุ
ไมพุม ไไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 011-0-45678-0
ไวกกัับธนาคารไทยเจริ
ธนาคารไทยเจริญ สาขาเทเวศร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยมียอดเงิ นโอนเข าบั ญชี
2,000,000 บาท (สองล านบาทถ วน) และมี ยอดเงิ นฝากคงเหลื อ ณ วั นที่  มกราคม 2556
เปนจํานวนเงิน 4,200,000 บาท (สีล่ านสองแสนบาทถวน)
หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนćÜÿćüÖøąéčöìĂÜǰĕöĚóöęč เพื่อประโยชนใน
Öćøขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ไทยเจริญ สาขาเทเวศร

พะยอม ปบทอง
(นางพะยอม ปบทอง)
ผูจัดการสาขา
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ÖćøÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜïøĉþĆìÝĞćÖĆé
(õć÷ĔîüĆîđéĊ÷ü)
ÖøèĊöĊêøćðøąìĆï

แบบ บอจ. 1
คําขอที......................................
รับวันที………………………….

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
KKKKKKKKKK`Hw ULxyF[XNeH
…….………………………….……

FGHI JKKLGMNOILNPQHR
จํากัด
บริ ษทั …………………………………………………….……….……
ทะเบียนเลขที บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที………………………………………….……….…
(C) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี"
Rหนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั"งบริ ษทั ข้อ……….…….………
Rจัดตั"งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิมทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิมทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือบริ ษทั )
แก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิมเติมทีต" งั สํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(d) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. df9C (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ CD คน ขึ"นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. df¯9
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ การ
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ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ - ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ...............................................ได้เข้าชือซื"อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุน้ (ลงลายมือชือ).............................................................
ผูเ้ ริ มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสื อบริ คณห์สนธิ ฉบับนี" สิ"นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั"งบริ ษทั ภายใน CD ปี นับแต่วนั ที
จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ
(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(..................................................................................)

11111111111

S
^
านวน.........................หน้
า
(ลงลายมือชือ).......................................…….......................นายทะเบียน
หน้า........................ของจํ
เอกสารประกอบคําขอที.............................................................
(........................................................................)

แบบ บอจ. 3

คํารับรองลายมือชือของพยาน
NXUa{ªFKKa{XN
S
ZKSTK^^^S
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ
…………ปี
หมายเลขโทรศัพท์........................................
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ^ - S _  § - T    Z - ^ S - _

ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................

SS«S
Jw Fw {Ix
J{N[V{U
่ที..............ถนน……...............................………....ตํ
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู
าบล/แขวง....................................................
`Hw ULxyF[XNeH
J{N[V{U
อําเภอ/เขต............................................................จั
งหวัด………………………………..……………

111116

111116

NXUJX{OX¬XKKOX¬P
S^
ZKS§§K§§
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ
…………ปี
หมายเลขโทรศัพท์........................................
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที _ - ^ Z Z § - T    Z - Z Z - ^

ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
S

OaNxNR
XUyUyXU
่ที..............ถนน……...............................………....ตํ
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู
าบล/แขวง....................................................
`Hw ULxyF[XNeH
QXNNX{X
อําเภอ/เขต............................................................จั
งหวัด………………………………..……………

111116

111116

ขอรับรองว่ าผู้เริมก่อการตั)งบริษทั นีท) ุกคนได้ ลงลายมือชือต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุไว้ ในรายการจดทะเบียนนี) เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
NXUa{ªFKKa{XN
(…………………..……………..……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
NXUJX{OX¬XKKOX¬P
(…………………..……………..……………….)

ผนนึกกอ
ผนึ
กอาก
อากรแสตมป์
อาก
ากรแ
รแสต
รแ
ส มป
สต
มป์ป์
1122
22 บบาท
22
าท

11111111111

(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(..................................................................................)
S
S
FGHI JKKLGMNOILNPQHR
านวน.....................หน้
า
บริ ษทั ...................................................................................................จํ
ากัด
หน้า...................ของจํ
ประกอบคําขอที................................................................ (ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(........................................................................)
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ĔïĒÝšÜñúÖćøÝĂÜßČęĂîĉêĉïčÙÙú
đóČęĂĔßšÝéìąđïĊ÷îĀšćÜĀčšîÿŠüîĀøČĂïøĉþĆìêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠÜĒúąóćèĉß÷Ť
ĔïÝĂÜđú×ìĊę 345837030863
üĆîìĊę 14/01/2556
ßČęĂñĎšÝĂÜ :
ēìøýĆóìŤ :
ñĎšëČĂïĆêøðøąÝĞćêĆü :

îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ
0898889956
ïĆêøðøąßćßî

ĂĊđöú : debede@hotmail.com
đú×ìĊę : 3249900209969

ßČęĂìĊę×ĂÝĂÜ :
öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ
×ĂĔßšßČęĂõćþćĂĆÜÖùþ : MORISH ENGINEER
ßČęĂìĊęÝĂÜĔĀš÷Čęî×ĂÝéìąđïĊ÷î õć÷ĔîüĆîìĊę 13/02/2556
øąïïÝĂÜßČęĂîĉêĉïčÙÙúĂĆêēîöĆêĉ
×šĂêÖúÜ

1. øąïïÝĂÜßČęĂîĉêĉïčÙÙúĂĆêēîöĆêĉđðŨîÖćøĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøêøüÝÿĂïßČęĂìĊęðøąÿÜÙŤÝąÝĂÜđóČęĂ ĒÿéÜßČęĂìĊęàĚĞć óšĂÜ

ĀøČĂÙúšć÷ÙúċÜ ĀøČĂöĊÙüćöĀöć÷×ĂÜßČęĂđßŠîđéĊ÷üÖĆïßČęĂìĊęĕéšÝĂÜ ĀøČĂĕéšÝéìąđïĊ÷îĕüšÖŠĂîĒúšü
2. ñĎš ×ĂÝĂÜßČę Ăĕéš êøüÝÿĂïßČę ĂìĊę ×ĂÝĂÜéš ü÷êîđĂÜĒúš üüŠ ć đðŨ îßČę ĂìĊę ĕ öŠ ×Ćé øąđïĊ ÷ïÿĞ ćîĆ ÖÜćîìąđïĊ ÷îĀčš îÿŠ üîïøĉ þĆì ÖúćÜ
üŠćéšü÷ÖćøÝéìąđïĊ÷îĀšćÜĀčšîÿŠüîĒúąïøĉþĆì
3. ÖøèĊ ìĊę öĊ ×š Ă ēêš Ē ÷š Ü ĔîÖćøîĞ ć ßČę Ă ĕðĔßš đ ðŨ î ßČę Ă Āš ć ÜĀčš î ÿŠ ü îĀøČ Ă ïøĉ þĆ ì Āš ć ÜĀčš î ÿŠ ü î/ïøĉ þĆ ì ÝąøĆ ï ñĉ é ßĂïĔîÖćøĔßš ßČę Ă
êćöðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠ Ü Ēúąóćèĉ ß÷Ť öćêøć18 öćêøć 67 Ēúąöćêøć 1115 ēé÷ÝąéĞ ć đîĉ î ÖćøÝéìąđïĊ ÷ îĒÖš ĕ ×ßČę Ă
øüöìĆĚÜøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïßČęĂìĆîìĊ

ĀšćÜĀčšîÿŠüî/ïøĉþĆì ÷ĂöøĆïêćö×šĂêÖúÜéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîìčÖðøąÖćø
(úÜúć÷öČĂßČęĂ)…………………………………………………………………………………
(
îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ )
ĀčšîÿŠüîñĎšÝéĆ Öćø/ÖøøöÖćøñĎš×ĂÝéìąđïĊ÷î/ñĎđš øĉęöÖŠĂÖćøñĎš×ĂÝéìąđïĊ÷î

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั,ง
FGHI JKKLGMNOILNPQHR
บริ ษทั ……………………………………………………….………….จํ
ากัด
ทะเบียนเลขที ………………………………………..
JGU[F\N
[N]UHWGQ
JGUVWXN
(ทุน.……………...…………………...…........บาท
แบ่งออกเป็ น………………………….หุ
น้ มูลค่าหุน้ ละ …….…………..…..….….…บาท)

ข้อ 1. จํานวนหุน้ ทั"งสิ"นซึงได้มีผเู ้ ข้าชือซื"อหรื อได้จดั ออกให้แล้ว

SZYZZZ
JGU[F\N
……………………...หุ
น้ (……………….…….)
(ตัวอักษร)

(ตัวเลข)

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)

JGU[F\N
……………………...หุ
น้

……………………...หุ
น้

……………………...หุ
น้

……………………...หุ
น้

……………………...หุ
น้

……………………...หุ
น้

SZYZZZ
(……………….…….)

(……………….…….)

(……………….…….)

(……………….…….)

(……………….…….)

(……………….…….)

ข้อ 3. จํานวนเงินทีได้ใช้แล้วแต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ ทีลงเงิน) คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ

S§
QPJ I [WX
……………………..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
(……………….…….)



JGU[F\N
SZYZZZ
เป็ นหุน้ สามัญ ………………….…หุ
น้ (……..………..)
ชนิดเดียว / และหุน้ บุริมสิ ทธิ ……………………...หุ
น้ (……………….…….)

(อย่างน้อยร้อยละยีส ิ บห้า)

ข้อ 4. จํานวนเงินทีได้รับไว้เป็ นค่าหุน้ รวมทั"งสิ"น คือ
[N]UHWGQ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินหุน้ ละ …………………..บาท
ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

[WX JN
…..………………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)

[WX JN
§ZZYZZZ
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีได้รับไว้แล้วรวมทั"งสิ"น ………………….………..บาท
(….…………..…...…………...…...…………...……)
_
ข้อ f. ชือ และทีอยู่ ของกรรมการทุกคนของบริ ษทั จํานวน ……………………คน
ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ทีแนบ

ข้อ g. จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั คือ
zNXUJX{LQGPH~XKKLcPKVUVXQF\G\GH~ {F`a`HHF`XHG\NGP`[N]UeN V|¬H|xaHXJXea¹GUHI ²xa z
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงลายมือชือ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(…………..………………….……………………………..)
^
S
หน้า …………ของจํ
านวน ………….หน้
า
(ลงลายมือชือ) ………………………………………….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ………………………….………….
(……….….…..…….….…………………….)
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กรรมการเข้ าใหม่
ของ

FGHI JKKLGMNOILNPQHR
บริ ษทั …………………………………..………………………………..….
จํากัด

ข้ าพเจ้ ากรรมการทุกคนซึงได้ลงลายมือชือไว้ นี) ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี) เพือ ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
_T
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
}xQ
(C)…………………………………………….………………อายุ
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ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+...........................................................................
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่ที/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที..............................หมู
eVGULQ
`Hw ULxyF[XNeH
eVGUaN
ตําบล/แขวง........................................................อํ
าเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด....................................................
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หมายเลขโทรศัพท์...................................................
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(ลงลายมือชือ)………………………………………………………
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าเภอ/เขต.........................................................
จังKKKKKKKKyHI
หวัด....................................................
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หมายเลขโทรศัพท์...................................................
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(ลงลายมือชือ)………………………………………………………
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……………………ปี
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`Hw ULxyF[XNeH
XUX[Hw
ตําบล/แขวง........................................................อํ
าเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด....................................................
ZKSTKTT
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชือ)………………………………………………………
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- ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ ถือบัตรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+...........................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที..............................หมู่ที/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
(ลงลายมือชือ)………………………………………………………
(ลงลายมือชือ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(…………………………………..………………………………..….
)

^
^
หน้า……….ของจํ
านวน……….หน้
า
(ลงลายมือชือ)………….…....……………………………นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที………………..…..…............………
(………………….……...………………….)
ถ้ากรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชือและทีอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย

รายงานการประชุมตั)งบริษทั
FGHI JKKLGMNOILNPQHR
บริ ษทั .....................................................................................จํ
ากัด
dCKKF`HXeFKKdffg
Zs_Z
ประชุมเมือวันที....................................................................เวลา...................................................................น.
C9KNNHFHXNNPKK {UXUX[Hw KKLXUyVacKK`Hw ULxyF[XNeH
ณ บ้านเลขที.....................................................................................................................................................................
_
.................................................................................................มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุม...................คน
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
SZYZZZ
นับจํานวนหุน้ ได้..............................หุ
น้ ครบเป็ นองค์ประชุม โดย.................................................................................
เป็ นประธานทีประชุม และเริ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี"

1. รับรองบัญชีรายชือ ฐานะ และสํ านักของผู้เข้ าชื อซื)อหุ้น พร้ อมทั)งจํานวนหุ้น ซึงต่ างคนได้ ลงชือซื)อไว้
- ประธานได้เสนอบัญชีรายชือ ฐานะ และสํานักของผูเ้ ข้าชือซื" อหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นซึ งต่างคน
ได้ลงชือซื"อไว้ให้ทีประชุมพิจารณา
- ทีประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถื อเป็ นบัญชีรายชือผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้ต่อไป
2. พิจารณาตั)งข้ อบังคับของบริษัท
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริ ษทั
bWGW aUeaXFxP¬H|XNLJNGL¬M NWGaUea
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้.......................................................................................
GUHI ²xa
.........................................................................................................................................................................................
(ให้ใช้ขอ้ ความว่า “ ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” หรื อ “ ใช้ขอ้ บังคับตามทีประธานเสนอเป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” อย่างใดอย่างหนึง)

3. พิจารณาให้ สัตยาบันแก่ บรรดากิจการทีผู้เริ มก่ อการตั)งบริ ษัทได้ กระทํา และค่ าใช้ จ่ายซึงจําเป็ นต้ องจ่ าย
ในการตั)งบริษัท
- ประธานแถลงว่า ในการเตรี ยมการเพือตั"งบริ ษทั นี"ไม่มีผเู้ ริ มก่อการผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นการผูกพันบริ ษทั
จึงไม่จาํ ต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ งจําเป็ นต้องจ่ายในการตั"งบริ ษทั นี" ซึ งผูเ้ ริ มก่อการได้ทดรอง
_ZYZZZ
เงินส่ วนตัวจ่ายไป เป็ นจํานวนเงิน.........................................บาท
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
- ที ประชุ ม ได้พิ จารณาแล้ว ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ใ ห้นาํ ค่า ใช้จ่า ยจํานวนดัง กล่ า วตามที ป ระธานเสนอ
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้
4. พิจารณาเรืองหุ้น
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดชนิดและจํานวนหุ น้ ของบริ ษทั รวมทั"งการเรี ยกชําระเงิน
ค่าหุ น้ ในครั"งแรกด้วย
- ทีประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึ งลงมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดให้หุ้นของบริ ษทั มี ชนิ ดเดี ยว เป็ นหุ ้นสามัญ
S§
ชนิดระบุชือทีตอ้ งใช้เงินจนเต็มมูลค่า และให้เรี ยกชําระค่าหุ น้ ในครั"งแรกนี" หุน้ ละ ….......................บาท
รวมเป็ นเงิน
§ZZYZZZ
ทีเรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ ้นในครั"งแรกนี"ท"งั หมด..............................................................................................................บาท
(ลงลายมือชือ)........................................................................ กรรมการ
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(………………………………………………..)

~. พิจารณาเลือกตั)งกรรมการชุ ดแรกของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตั"งกรรมการชุดแรกของบริ ษทั เพือบริ หารกิจการของบริ ษทั
และพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการทีจะกระทําการแทนบริ ษทั ด้วย
_
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน..................คน
โดยเลือกตั"งผูท้ ีมีรายชือดังต่อไปนี"เป็ นกรรมการชุดแรกของบริ ษทั คือ
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(1) ..............................................................................................................................................................
NXUJX{LQGPH~XKKLcP
(2) ..............................................................................................................................................................
NXUJX{`H|cwFxGUKK}FWyFw~
(3) ..............................................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................................
(5) ..............................................................................................................................................................
(6) ..............................................................................................................................................................
(7) ..............................................................................................................................................................
(8) ..............................................................................................................................................................
และได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดอํานาจกรรมการของบริ ษทั เป็ นดังนี" คือ “จํานวนหรื อชือกรรมการซึ งจะ
NXUJX{LQGPH~XKKLcP KVUVXQF\G\GH~ {F`a`HHF`XHG\NGP`[N]UeN
ลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษทั ได้ คือ................................................................................................................................
V|¬H|xaHXJXea¹GUHI ²xa
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. พิจารณาเลือกตั)งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสิ นจ้ าง
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาเลื อกตั"งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั"งกําหนดค่าสิ นจ้างด้วย
NXUN`NWGQKKIN}`V
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั"ง...........................................................................
§T
_ZYZZZ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที.......................เป็
นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยกําหนดค่าสิ นจ้างให้ปีละ....................................บาท
7. เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื องใดเข้าพิจารณา
^^sZZ
ปิ ดประชุมเวลา......................................
น.

(ลงลายมือชือ)............................................................ประธานทีประชุม
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(..........................................................)
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..............................................................
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(.............................................................)
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ĔïÿĞćÙĆâøĆïßĞćøąđÜĉîÙŠćĀčšî
×ĂÜ
ïøĉþĆì öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
üĆîìĊę 2 öÖøćÙö 2556
ïøĉþĆì
öĂøĉÿ đĂĘîÝĉđîĊ÷øŤ ÝĞćÖĆé
ĕéšøĆïđÜĉîßĞćøąÙŠćĀčšî
đðŨîđÜĉî 150,000 (ĀîċęÜĒÿîĀšćĀöČęî)
ïćì ÝćÖ
îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ
.
đóČęĂđðŨîÙŠćĀčšî ÝĞćîüî 6,000 (ĀÖóĆî)
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ïøĉþĆì
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.
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200,000 (ÿĂÜĒÿî)
ïćì
ĀøČĂđßĘÙíîćÙćø
ÿć×ć
đßĘÙđú×ìĊę
úÜüĆîìĊę
.
ĀøČĂēĂîđ×šćïĆâßĊíîćÙćø
ÿć×ć
ßČęĂïĆâßĊ
đú×ìĊęïĆâßĊ
đöČęĂüĆîìĊę
ĕüšđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü

úÜßČęĂ

ñĎšøĆïđÜĉî
(îć÷ÖĆîđÖøć ÷ČîĔĀšéĂÖ)
ÖøøöÖćø

บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)

THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ ธÝ. 023/2555

ǰ

วันที่  มกราคม 2556

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร ขอรับรองว า
นายกันเกรา ยนใหดอก
นายกนเกรา
ยืนใหดอก ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 011-0-23456-3 ไวกับ
ธนาคารไทยเจริ ญ สาขาสาทร เมื่ อวั นที่ 21 กุ มภาพั นธ 2552 โดยมี ยอดเงิ นโอนเข าบั ญ ชี
10,000,000 บาท (สิบลานบาทถ วน) และมียอดเงิ นฝากคงเหลื อ ณ วันที่ ǰมกราคม 2556
เปนจํานวนเงิน 15,200,000 บาท (สิบหาลานสองแสนบาทถวน)
หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนายกันเกรา ยืนใหดอก เพื่อประโยชนในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ไทยเจริญ สาขาสาทร

บัวสวรรค ผกากรอง
(นางบัวสวรรค ผกากรอง)
ผูจัดการสาขา

บริษัท ธนาคารไทยเจริญ จํากัด (มหาชน)

THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ ธจ. 024/2555

วันที่  มกราคม 2556

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร
โดยหนังสือฉบับนี้ บบริริษัท ธธนาคารไทยเจริ
นาคารไทยเจริญ จจํํากกััด (มหาชน)
(มหาชน) สาขาเทเวศร ขอรับรองวา
นางสาวกระดุ
งสาวกร ดุมทอง ไมพุ
ไมพุม ไไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 011-0-45678-0
ไวกกัับธนาคารไทยเจริ
ธนาคารไทยเจริญ สาขาเทเวศร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยมียอดเงิ นโอนเข าบั ญชี
2,000,000 บาท (สองล านบาทถ วน) และมี ยอดเงิ นฝากคงเหลื อ ณ วั นที่  มกราคม 2556
เปนจํานวนเงิน 4,200,000 บาท (สีล่ านสองแสนบาทถวน)
หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนćÜÿćüÖøąéčöìĂÜǰĕöĚóöęč เพื่อประโยชนใน
Öćøขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ไทยเจริญ สาขาเทเวศร

พะยอม ปบทอง
(นางพะยอม ปบทอง)
ผูจัดการสาขา

LI;>¸L DG4>¸B ,42 DM 7;2=47;LK6 4NKO6 P
LQHD@7;>¸D M 7R2O31S85TN=QC 8R¸<4UG<D2 48/9P
/04P
FGHI JKKLGMNOILNPQHRKOX`ac
KC 74KFC;D6 5;V31SW2>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXP
«««««««««««««««««««
ēðøéøąïčøć÷úąđĂĊ÷éĒñîìĊęõć÷Ĕî×Ăïđ×êìĊęÖĞćĀîéǰ

/C 7Y8ZC 7/012310456 717<QH80¸<G>¸9 17=[/C 74BC ;;¸8, 9: ;Z1S4>F=91H=71P
K««««««««««««««««««««««««
:;<=<>?@ABCA+BD:EEEEEEFEEEEFFEEEEEEEEFFEF:GH
JI KLMJNOPI RQ S>TUSTT@S>TNOVI BPRWXYZ[?J:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
:;EEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEFFEFD:

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
HI ²xa KFGHI JKKLGMNOILNPQHRKOX`ac
เขียนที……………………………….………..
dCKKF`HXeFKKdffg
วันที………………………………………….…………..
FGHI JKKLGMNOILNPQHRKOX`ac
โดยหนังสื อฉบับนี ข้าพเจ้าห้111111111111111111111111
างหุ น้ ส่ วน/ผูเ้ ริ+ มก่อการ/บริ ษทั ……………………………………………………..
NXUa{ªFKKa{XN
………………………………………………….ขอมอบอํานาจให้………………………………….………………………
^ S
_
S _  § T    Z
R ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที+ ^
ถือบัตรอื+นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที+......................................................................
dfKKFIwNXQNKKdff¯
JXNa`UXNLJ{N[V{U
¯CKKaN{XeFKKdff¸
ออกให้ ณ .....................................................วั
นที+ออกบัตร……….…….......…….วั
นที+บตั รหมดอายุ....................................

Jw Fw {Ix
SS«S
อยูบ่ า้ นเลขที+……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..
J{N[V{U
`Hw ULxyF[XNeH
J{N[V{U
แขวง (ตํ111116
าบล) ................................................เขต
(อํ111116
าเภอ)…………………..………..จั
งหวัด……………..……….……….
¤urrÅÙÑ¦ruÅs rÅ
ZKSTK^^^^
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
[NaUJ\ GHI e[RJNI V|Oaca"UHI ²xa OX`ac
เป็ นผูม้ ายืน+ ขอจดทะเบียน.........................................................................................................................................................
............................................................................................และยื
น+ คําขอจดทะเบียนเครื+ องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
FGHI JKKLGMNOILNPQHRKOX`ac
ของห้11111111111
างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ………………………………………………………………………………………………………
`Hw ULxyF[XNeH
ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ......................................................................และนายทะเบี
ยนเครื+ องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
1111111111111111111111111111111111
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอาํ นาจแก้ไขถ้อยคําหรื อข้อความใด ๆ ในคําขอจดทะเบียน
ได้ทงั สิ นและให้มีอาํ นาจรับทราบ คําสั+งจากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั และนายทะเบี
ยนเครื+ องหมายการค้าแทนห้1111111111116
างหุ ้นส่ วน/
11111111111111111111111111111111
บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
( )
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ+ งอาจจะมีข ึนเนื+ องจากการรับมอบอํานาจนีโดยสิ นเชิง

(ลงลายมือชื+อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
NXQ`aNL`HXKKQ\Nb[WcG`
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื+อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
NXUJX{LQGPH~XKKLcP
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื+อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชื+อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
NXUa{ªFKKa{XN
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื+อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื+อ)……………………………………………….....พยาน
NXUJX{OX¬XKKOX¬P
(…………………..………………..………………)

หมายเหตุ

หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากที+ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดที+วา่ งไว้ ( )

