ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท......................................................................................................................จำกัด
หมวด 1. บททัว่ ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถา้ มิ ได้ตราไว้เป็ นอย่างอื่ น ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ใน
ส่ วนที่ เกี่ยวด้วยบริ ษทั จํากัดมาใช้บงั คับ
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ถา้ มีที่ซ่ ึ งสมควรแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงก็ให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจัดการแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป
หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 3. หุ น้ ของบริ ษทั ทั้งหมดเป็ นหุ ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ตอ้ งใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ ้น
ข้อ 4. การโอนหุ ้นจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ชื่ อ รับรองและจะนํามาใช้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริ ษทั จดแจ้งการโอนนั้นลงในทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น
แล้ว
ข้อ 5. บริ ษทั จะถือหุ น้ หรื อรับจํานําหุ ้นของบริ ษทั เองไม่ได้
หมวด 3. กรรมกำร
ข้อ 6. คณะกรรมการของบริ ษทั จะพึงมีจาํ นวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อ 7. ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลื อกผูอ้ ื่น
ขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่กรรมการผูอ้ อกไปนั้นชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 8. การประชุ มคณะกรรมการต้องมี กรรมการเข้าประชุ มด้วยตนเองไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งจึ งจะเป็ น
องค์ประชุม ปรึ กษากิจการได้
ข้อ 9. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริ ษทั และให้กรรมการเลื อกตั้งในระหว่าง
กันเอง ขึ้นเป็ นประธานหนึ่งคน
หมวด 4. กำรประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 10. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทัว่ ไปเป็ นประชุ มใหญ่ภายในหกเดื อนนับแต่วนั ที่ ได้จดทะเบี ยนบริ ษทั
และต่อนั้นไปให้มีการประชุ มครั้งหนึ่ งทุกปี การประชุ มเช่นนี้ เรี ยกว่าการประชุ มสามัญ และการประชุ มคราวอื่ น
บรรดาที่มีนอกจากนี้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าแห่ งจํานวนหุ ้นของบริ ษทั เข้าชื่ อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญ
ก็ได้
ข้อ 12. คําบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่อย่างน้อยหนึ่ งคราว
ก่อนวันนัดประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรั บไปยังผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนที่มีชื่อในทะเบีย นของ
บริ ษทั ก่อนวันนัดประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นคําบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทํา
การดังว่านั้น ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั
(ลงลำยมือชื่ อ).............................................................กรรมกำร
(............................................................)

ข้อ 13. ผูถ้ ื อหุ ้นคนใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุ ม
แทนก็ได้
ข้อ 14. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้ป ระธานกรรมการนั่ง เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้า ไม่มี ตวั ประธาน
กรรมการ หรื อประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คน
หนึ่งซึ่ งได้ เข้าร่ วมประชุมขึ้นเป็ นประธาน
ข้อ 15. ในการประชุ มใหญ่ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมรวมกันแทนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสี่ แห่ง
ทุน จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม การออกเสี ยงลงมติให้ถือเอาเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ยง เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
หมวด 5. งบดุล
ข้อ 16. ให้กรรมการจัดทํางบดุลแสดงรายการจํานวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั กับทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ทุกรอบขวบปี ทางบัญชีของบริ ษทั โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่...........................................และสิ้ นสุ ดวันที่............................................
ของทุกปี
ข้อ 17. งบดุลของบริ ษทั ต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ
จาก ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั ที่ลงในงบดุลนั้น
หมวด 6. เงินปันผลและเงินสำรอง
ข้อ 18. การจ่ายเงินปั นผลทุกคราว บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บของเงิน
กําไรสุ ทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั ทํามาหาได้จากกิจการของบริ ษทั จนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนถึงหนึ่ งในสิ บของจํานวน
ทุน ของบริ ษทั หรื อมากกว่านั้น
หมวด 7. ผู้ชำระบัญชี
ข้อ 19. ผูช้ ําระบัญชี ของบริ ษ ทั จะเป็ นบุ คคลใดและมี จาํ นวนเท่าใด และอํานาจของผูช้ ําระบัญชี จะเป็ น
ประการใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูก้ าํ หนด

ข้อบังคับนี้เป็ นไปตามมติของที่ประชุม เมื่อวันที่.................................................................

(ลงลำยมือชื่ อ).............................................................กรรมกำร
(............................................................)

