CLEAR DATA

รายงานการประชุ มผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ห้างหุ น้ ส่ วน ……………………………………………
ประชุมเมือวันที ……………………………….. เวลา ………………. น. ณ บ้านเลขที …………..
……………………………………………….......................... มีผเู ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุกคนมาประชุม ............. คน
ครบเป็ นองค์ประชุม โดย ……………………………………………………………..เป็ นประธานทีประชุม
และเริ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี+
1. พิจารณาตังข้ อบังคับของบริษัท
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาข้อบังคับของบริ ษทั
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
(ให้ใช้ขอ้ ความว่า “ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” หรื อ “ใช้ขอ้ บังคับตามทีประธานเสนอเป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” อย่างใดอย่างหนึง)

2. พิจารณาให้ สัตยาบันแก่ บรรดากิจการทีผ* ้ ูเป็ นหุ้นส่ วนของห้ างได้ กระทํา และค่ าใช้ จ่ายซึ*งจําเป็ น
ต้ องจ่ ายในการแปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัด
- ประธานแถลงว่า ในการเตรี ยมการเพือแปรสภาพห้างหุ ้นส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัดนี+ ไม่มีผูเ้ ป็ น
หุ ้นส่ วนคนใดกระทําการอันเป็ นการผูกพันบริ ษทั จึ งไม่จาํ ต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่าย
ซึ งจํา เป็ นต้องจ่ า ยในการแปรสภาพนี+ ซึ งผูเ้ ป็ นหุ ้ นส่ ว นได้ท ดรองเงิ นส่ วนตัว จ่ า ยไป เป็ นจํา นวนเงิ น
....................................................บาท จึงขอให้ทีประชุ มพิจารณา
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้นาํ ค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวตามทีประธานเสนอ
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้
3. พิจารณากําหนดจํานวนทุนเรือนหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่ าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท
- ประธานได้แถลงให้ทีประชุ มทราบว่า จํานวนทุนเรื อนหุ ้นของบริ ษทั จะต้องเท่ากับส่ วนลงหุ น้
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคนในห้างหุ น้ ส่ วน ........................................................................................................
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดจํานวนทุนเรื อนหุ น้ จํานวนหุ น้ มูลค่าหุ น้ และชนิดหุ น้ ของบริ ษทั
- ที ประชุ ม ได้พิ จารณาแล้ว จึ ง ลงมติ เป็ นเอกฉันท์กาํ หนดทุ นของบริ ษ ทั ไว้เป็ นจํา นวน
………...……..…..…… บาท แบ่งออกเป็ น ............................... หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ …………………………… บาท
โดยเป็ นหุ น้ สามัญชนิดระบุชือ ซึ งต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุกคนได้ชาํ ระเงิน
ลงหุ น้ ให้หา้ งหุ น้ ส่ วน …………………………………………………………………… ไปแล้วเต็มจํานวน
(ลงลายมือชือ) …………………………………………… กรรมการ
( ………………………….……………….. )
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4. รับรองบัญชี รายชื* อ ฐานะ และสํ านักของผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคน รวมทังจํานวนหุ้นทีจ* ะตกได้ แก่
หุ้นส่ วนแต่ ละคน
- ประธานได้เสนอบัญชี รายชื อ ฐานะ และสํานักของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคน รวมทั+งจํานวนหุ น้ ทีจะ
ตกได้แก่หุน้ ส่ วนแต่ละคนให้ทีประชุมพิจารณา
- ทีประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือเป็ นบัญชี รายชือผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ได้ต่อไป
5. พิจารณาเลือกตังกรรมการชุ ดแรกของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาเลือกตั+งกรรมการชุ ดแรกของบริ ษทั เพือบริ หารกิจการของ
บริ ษทั และพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการทีจะกระทําการแทนบริ ษทั ด้วย
- ทีประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน
…………… คน โดยเลือกตั+งผูท้ ีมีรายชือดังต่อไปนี+เป็ นกรรมการชุดแรกของบริ ษทั คือ
(1) …………………………………………………………………………………...………….
(2) ……………………………………………………………………………..……..…………
(3) ………………………………………………………………………………………………
- และได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดอํานาจกรรมการของบริ ษทั เป็ นดังนี+ คือ “จํานวนหรื อชือกรรมการ
ซึ งจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษทั ได้ คือ ……………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
6. พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสิ นจ้ าง
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาเลือกตั+งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั+งกําหนดค่าสิ นจ้างด้วย
- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั+ง ...………………..……………………..
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที ................................... เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยกําหนดค่าสิ นจ้างให้ปีละ
…………………..……….. บาท
7. เรื*องอืน* ๆ (ถ้ ามี)
- ไมมีผใู ้ ดเสนอเรื องใดเข้าพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา ………………………. น.
(ลงลายมือชือ) ………………………………………….. ประธานทีประชุม
(……………………………………………)
รับรองว่าถูกต้อง
………………….……………………
(………...………….……………..……)
กรรมการ
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