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จดทะเบียนบริษทั – ขอ้มูลเบือ้งตน้ 
 

ล ำดับที่ 1.       ขอจองช่ือ 
  ช่ือภาษาไทย     ช่ือภาษาองักฤษ 
              1.      ………………………….…………………..   …………………….…………………………… 
              2.      ………………………….…………………..                                 ………………………………………….………. 
              3.      ………………………….…………………..                                 ………………………………………….………. 
          
ล ำดบัที่ 2.       กำรขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธ ิ

1. ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.   วตัถุประสงคข์องบริษทัเพ่ิมเติม (นอกจาก 22 ขอ้ตามแบบฟอร์ม) คือ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Email ใชส้ าหรับรับรหสั e-filling และติดต่อกบั กรมธุรกิจการคา้ …………………………………………………………… 
4. ทุนจดทะเบียน……………………บาท  จ านวน ………………. หุ้น มูลค่าหุ้นละ …………… บาท ( แนะน า หุน้ละ 100 บาท ) 
5. รายช่ือผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั 3 คน ( หรืออาจเป็นผูถื้อหุ้นบริษทั) 

1. ช่ือ………………………………………….อาย…ุ……..ปี  อาชีพ…………………ท่ีอยู…่……………….………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
จ านวนหุน้ท่ีถือ…………………………………หุ้น, โทรศพัท ์……………………………….……………………… 

2. ช่ือ………………………………………….อาย…ุ……..ปี  อาชีพ…………………ท่ีอยู…่……………….………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
จ านวนหุน้ท่ีถือ…………………………………หุ้น, โทรศพัท ์……………………………………………………… 

3. ช่ือ………………………………………….อาย…ุ……..ปี  อาชีพ…………………ท่ีอยู…่……………….………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
จ านวนหุน้ท่ีถือ…………………………………หุ้น, โทรศพัท ์……………………………………………………… 

6.     จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม                      จด                                ไม่จด 
เอกสำรอ้ำงอิง 

✓ แนบส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ร่ิมก่อการ 3 คน  
 
 
 

บริษัท นาราการบัญชี จ ากัด T: 02 933 5511 , 080-174-2000 , www.53ac.com ; E: info@53ac.com ; Line: @nara53 
 

http://www.53ac.com/


NAE.101.co-regis 

 
ล ำดับที่ 3.        กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

1. มูลค่าหุ้นช าระเตม็ หรือ ช าระบางส่วน   ระบุ ……….……..% ( แนะน า 100% ) 
2. จ านวนกรรมการของบริษทั………………………..คน คือ 

                    1…………………………………………….….                      3…………………………………………………. 
                    2………………………………………………..                      4…………………………………………………. 

3. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือท าการแทนบริษทั 
                    1…………………………………………………                     3………………………………………………… 
                    2…………………………………………………                     4…………………………………………………. 

4. เง่ือนไขการลงลายมือช่ือ ของกรรมการผูมี้อ านาจ  
 
 
 
 

5. ตรายางของบริษทั มีลกัษณะ ดงัน้ี ( แสดงลกัษณะหรือรูปจ าลองหรือ เขียนบรรยาย ) 
ในกรณีท่ีคุณตอ้งการรูปแบบตรายางตามแบบของเรา กรุณาเลือก ขอ้ 1. หรือขอ้ 2. ซ่ึงเรามีใหเ้ลือก 2 รูปแบบ แต่ถา้ในกรณี
ท่ีตอ้งการออกแบบเอง โปรด ร่างรูปแบบของท่านลงในขอ้ 3. 

1.      2. 
 
 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 หมำยเหตุ ในกรณีท่ีตอ้งการใหเ้ราท าตรายางให้เราคิดค่าจดัท ารวมค่าใชจ้่ายในการจดัท า 500 บำท 
6. รอบระยะเวลาบญัชี : วนัเร่ิมรอบฯ (วนั/เดือน)  ................./..................... ส้ินสุด .............../........................... 
7. ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี  ........... (นำรำกำรบัญชี จะจัดเตรียมให้) ........... 
8. ค่าใชจ้่ายก่อนการจดทะเบียน (ถา้มี) จ านวน ………………… บาท ท่ีตอ้งการให้ระบุในรายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั 
9. การจดัส่งงาน เม่ือจดทะเบียนแลว้เสร็จ (นาราฯ จะแสกนไฟล ์ส่งทางอีเมล ์พร้อมจดัเก็บใส่แฟ้ม) ท่านตอ้งการ  

 
 
 

 
หมำยเหต ุ การถือหุน้โดยคนต่างชาติหรือบรษิัทต่างชาติ ในกรณีที่มีการลงทนุ(ถือหุน้)ต ่ากวา่ 50% หรือมีชาวตา่งชาติรว่มเป็น
กรรมการ ผูถื้อหุน้คนไทยทกุคนตอ้งแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน ที่ออกโดยธนาคาร ในท่ีนี ้คือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (ไม่ใช่
ส าเนาเงินฝาก หรือ Bank Statement) 

 
 
                                                                                          

 

 
 
 

  Example Co., Ltd. 

ข้อมูลเพื่อประกอบเสนอบริการ และติดต่อกลับ   
ชื่อ ………………………………………….……………………….………….. มือถือ …………….………………………… 
โทร …………………………………… Line: ……………………………..….. Email …………………………………….. 

ขอบคณุส าหรบั ความไวว้างใจ -  นาราการบัญชี  T: 02 933 5511, 080 173 2000,  info@53ac.com : www.53ac.com 
 

    เขา้มารบัดว้ยตนเอง    รอรบัตอนจดทะเบียน   ส่งตามที่อยู่จดทะเบียน     ส่งตามที่อยู่อื่น(โปรดระบ)ุ  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 

   ลงลายมือชื่อ โดย ____________________________ และประทบัตราบรษิัท 
   ลงลายมือชื่อ ทัง้สองทา่น ระหว่าง _______________________ และ _____________________ พรอ้มประทบัตราบรษิัท 
   ลงลายมือ ท่านใดทา่นหนึ่ง ระหว่าง ______________________ หรือ _____________________ พรอ้มประทบัตราบรษิัท 
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