CLEAR DATA

ข้ อบังคับ

ของ
บริษัท ........................................................................................................ จํากัด
หมวด 1. บททัวไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนีถ้ามิได้ตราไว้เป็ นอย่างอืน ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในส่ วนที
เกียวด้วยบริ ษทั จํากัดมาใช้บงั คับ
ข้อ 2. ข้อบัง คับ นี ถ้า มี ที ซึ งสมควรแก้ไ ขหรื อ เปลี ยนแปลงก็ ใ ห้เ สนอต่ อ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น จัด การแก้ไ ข
หรื อเปลียนแปลงตามกฎหมายต่อไป
หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 3. หุ ้นของบริ ษทั ทังหมดเป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชือทีต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ ้น และใบหุ ้นของบริ ษทั
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึงคนลงลายมือชือและประทับตราของบริ ษทั
ข้อ 4. การโอนหุ ้นจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ งคนลงชื อ
รับรอง และจะนํามาใช้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกได้ต่อเมือบริ ษทั จดแจ้งการโอนนันลงในทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
ข้อ 5. บริ ษทั จะถือหุ น้ หรื อรับจํานําหุ น้ ของบริ ษทั เองไม่ได้
หมวด 3. กรรมการ
ข้อ 6. คณะกรรมการของบริ ษทั จะพึงมีจาํ นวนเท่าใดให้ทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อ 7. ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผูอ้ ืน
ขึนแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผูอ้ อกไปนันชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม
ปรึ กษากิจการได้
ข้อ 9. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการงานทังปวงของบริ ษทั และให้กรรมการเลือกตังในระหว่างกันเอง
ขึนเป็ นประธานหนึงคน
หมวด 4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 10. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทัวไปเป็ นประชุ มใหญ่ภายในหกเดื อนนับแต่วนั ที ได้จดทะเบี ย นบริ ษ ทั
และต่อนันไปให้มีการประชุ มครังหนึ งทุ กปี การประชุ มเช่ นนี เรี ย กว่า การประชุ ม สามัญ และการประชุ ม คราวอื น
บรรดาทีมีนอกจากนีเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าแห่งจํานวนหุ น้ ของบริ ษทั เข้าชือกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญก็ได้
ข้อ 12. คําบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที อย่างน้อยหนึ งคราว
ก่อนวันนัดประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับไปยังผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนทีมีชือในทะเบียนของบริ ษทั
ก่อนวันนัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นคําบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่เพือลงมติพิเศษ ให้กระทําการดังว่านัน
ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วัน
(ลงลายมือชื อ).....................................................กรรมการ
(.......................................................)
/C/Users/Administrator/Desktop/TMP/tmp/ทะเบียนธุรกิจ/แบบพิมพ์/590916/ไฟล์ PDF ส่งพี่ตอ๋ ย IT ทําเพื่ออัพขึ ้นเว็บ/edit/Ok_ขึ ้นเว็บ/from_meeting2_new.pdf

ข้อ 13. ผูถ้ ื อหุ ้นคนใดไม่ส ามารถเข้า ร่ วมประชุ ม ด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผูอ้ ื นเข้า ร่ วมประชุ ม
แทนก็ได้
ข้อ 14. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนังเป็ นประธานทีประชุ ม ถ้าไม่มีตวั ประธานกรรมการ
หรื อประธานกรรมการมิ ได้มาเข้าประชุ มจนล่ วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที ก็ให้ทีประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ งซึ งได้
เข้าร่ วมประชุมขึนเป็ นประธาน
ข้อ 15. ในการประชุ มใหญ่ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มรวมกันแทนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสี แห่ งทุน
จึงจะเป็ นองค์ประชุม การออกเสี ยงลงมติให้ถือเอาเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุ มออกเสี ยง
เพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
หมวด 5. งบดุล
ข้อ 16. ให้กรรมการจัดทํางบดุลแสดงรายการจํานวนทรัพย์สินและหนี สิ นของบริ ษทั กับทังบัญชี กาํ ไรขาดทุน
ทุกรอบขวบปี ทางบัญชี ของบริ ษทั โดยเริ มตังแต่วนั ที.........................................และสิ นสุ ดวันที.........................................
ของทุกปี
ข้อ 17. งบดุลของบริ ษทั ต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี อย่างน้อยหนึ งคนเพือตรวจสอบแล้วนําเสนอเพือขออนุ มตั ิจาก
ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี เดือนนับแต่วนั ทีลงในงบดุลนัน
หมวด 6. เงินปั นผลและเงินสํ ารอง
ข้อ 18. การจ่ายเงิ นปั นผลทุกคราว บริ ษทั ต้องจัดสรรเงิ นไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิ บของเงิ น
กําไรสุ ทธิ ซึงบริ ษทั ทํามาหาได้จากกิ จการของบริ ษทั จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึ งหนึ งในสิ บของจํานวนทุน
ของบริ ษทั หรื อมากกว่านัน
หมวด 7. ผู้ชําระบัญชี
ข้อ 19. ผูช้ าํ ระบัญชีของบริ ษทั จะเป็ นบุคคลใดและมีจาํ นวนเท่าใด และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี จะเป็ นประการใด
ให้ทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อบังคับนีเป็ นไปตามมติของทีประชุม เมือวันที ..............................................................................

(ลงลายมือชื อ).....................................................กรรมการ
(.......................................................)
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