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แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
Rแก้ไขเพิมเติมทีตั,งสํานักงานแห่ งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(?) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี,
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ส่ งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ?@@A
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โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ

ออกให้ ณ วันที ……………………………………………….
………………………………………………………………..
(..……………………………………………………………. )
นายทะเบียน

6789:;9<=>
?89@ABCD;EFG;9HIB: @78?:A>
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaXYUVXUOLMZ[\
XM_ Qh a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦afz
ULhca
aopoqqqqooorrr
QZPXb]VPgQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
MZL\XWzU\PgQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aPS\^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
§¨aa\MhXM\O^kUaLUM\fcQZPXb]VdUSWzU\Vb, a©cYcUz PV_ VLUMdUSMZS^gLªTSU]jRkOjgZRUl_ `]¥a^kUcY^]TN YV[k ^VXM_ Qh ajgZdUSMZPXb]X
[zUVhLOUVQZPXb]VTN YV[k ^VXM_ Qh LgUOa«c]¬LdY\OWMXY^VaM^SQh,OMU]LUMjgZY\W^USQbMZXNeVWzU\jgZP\L[UMMZL\XWzU\adg\cfVP\L[UM
TghLUVec®aQb]VRMY\SLhXWzU\Vb,¬LdY\OdUSW^USP¯ VfM_ OWMXQNLMZLUMa
§?¨aa\MhXM\O^kULUMfcQZPXb]VdUSWzU\Vb,a©cYcUz PV_VLUMeTYP¯ V©dUSLªTSU]jgZMZPXb]XachOVb,a
©cYfch eTYSbLUMMZ`NSadh,OXM_ Qh a°a[UShia°a^_[UShi±¬Y \TNVY a°aWlZLMMSLUMaWMh,OQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
PS\^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦alaXYUVPgQba²²²²²²²¦¦¦²²²²²²²²²²²²²¦²²²¦²²²²¦¦a
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²¦²²²¦aSbLMMSLUMa°a±¬Y \TNVY aPYUMZ`NSfzUV^Va¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦WVa
VhXfzUV^VTNVY ©cYa¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aTNVY a«c]a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aP¯ VMZ³UVQbMZ`NSa
©cYSbLUMX\LLgkU^VhcMZ`NSadh,OXM_ Qh a°a[UShia°a^_[UShi±¬Y \TNVY a°aWlZLMMSLUMaWMh,OQb²²²¦¦²²²²²²²²²²²²²¦¦a
PS\^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a«c]gOR_SR¥«´lUeVTVhO[ \R_SR¥ajgZ[k OQUO©Mlb ]d¥ \XMhXa°a[k OS\XeTYjLkd^h
±¬Y \TNVY jgY^a
©cYSbLUMMZ`NS±¬PY ¯ VTNVY [k ^VQNLWVeTYW^US]_V]\SjgZczUPV_VLUMjM[nURTYUOTNVY [k ^VP¯ VXM_ Qh a
PS\^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aalaXYUVPgQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²a
©cYSbLUMMhXS\XL_fLUMaQMhR]¥[_VaXhi`baP\L[UMajgZTghLUVdkUO®afULTYUOTNVY [k ^Va²²²²²²²²²²²²²²²²²¦¦¦¦¦a
PS\^hVQba²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
©cYSbWUz R_RULUa°aWzU[hOa\OµUga¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦adUSWcba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
TSU]Pga¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aPS\^hVQba²²²²¦²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²¦¦a
©cYgOR_SR¥«´lUaPM \OaLUMjM[nURTYUOa°aLUMW^XXM_ Qh a°aLUMgcQNVXM_ Qh a
eVTVhO[ \R_SR¥a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a¶XhXgO^hVQba²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²¦¦¦a
©cYSbTVhO[ \X\LLgkU^©]hOPfYUTVb,aeTYQMUXaPM \OaLUMjM[nURTYUOa°aLUMW^XXM_ Qh a°aLUMgcQNVXM_ Qh a
gO^hVQba²²²²²²²²²²²²²²¦²²²²²²²²²²¦a
©cYSbTVhO[ \gU\\LfULdzUjTVkOLMMSLUM\O²²²²²²²¦²²²²²²²¦¦¦²²²²²²gO^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
«c]Sb±gdh,Ojdk^Vh Qba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦XM_ Qh ©cYMhXPS\^hVQba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
\Va®a²²²²²²²²²¦²²²²¦¦²²²²²²²²²²¦¦²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²a
§C¨aa\MhXM\O^kUP\L[UMTghLUVdUSa§?¨a©cYPL¯XMhLU©^Yala[zUVhLOUVjTk OeTik\OXM_ Qh Vb, ajgZRMY\SQbfZeTYdM^f[\XjgZ[k OS\X
dk\VU]QZPXb]V©cYQVh Qba
§A¨a\]\SMhXLUMVzUY\S¬ga~·|ajgZTSU]Pg«QMµhRQ¥\OXM_ Qh dUSQbjfYO©^YeVMU]LUMfcQZPXb]Vfhcdh,Oa§jXXaX\f¦C¨aSUe`YeVLUM
\MhX`\±¬eY `YjgZMTh[±kUVa§¸~ ~a¹aº }¨aeVVUSV_ d_XNWWgaPR\e`Y[zUTMhXLUMjfYOY\S¬gLhXLMSRh»VU³N ML_fLUMWYUjgZTVk ^]OUVdkUOa®a
QbPLb]^Y\OaP`kVaLUMVzU[k OOXLUMPO_V±kUVQUO\_Pg¯LQM\V_L[¥a§¢£¢a~·¼||¨ajgZLUMe`YXM_ LUMOUVLUM\VNiUdQUO\_Pg¯LQM\V_L[¥a§~·~ |¨aP¯ VdYVaa
agOgU]S\`\LMMSLUM±¬SY b\Uz VUf±¬LRhVXM_ Qh a
a²²²²²²²²¦¦²²²²²²¦²²²²²²²²¦a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVU]^_`UaRULPRb]Mcb
J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦K

JL9CB:;M98;9HIB: K

a²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²a
J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦K

แบบ บอจ. N
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