
รายงานการประชุมตั้งบรษิัท 
 
 บริษัท....................................................................................................................................................จํากัด 
 ประชุมเม่ือวันที่ ...........................................................เวลา ....................................................................น. 

.............................................................................................มีผูถือหุนและผูรับมอบฉนัทะมาประชุม.......................คน 
นับจํานวนหุนได............................หุน ครบเปนองคประชุม โดย .................................................................................. 
เปนประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผูเขาชื่อซื้อหุน พรอมทั้งจํานวนหุน ซึ่งตางคนไดลงชื่อ
ซื้อไว 
-  ประธานไดเสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผูเขาชื่อซื้อหุนของบริษัท และจํานวนหุนซึ่ง 

ตางคนไดลงชื่อซื้อไวใหที่ประชุมพิจารณา 
-  ที่ประชุมตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงมติเปนเอกฉันทใหถือเปนบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ 

บริษัทไดตอไป 
 

2. พิจารณาตั้งขอบังคับของบริษัท 
-  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอบังคับของบริษัท 
-  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันทให ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
(ใหใชขอความวา “ใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนขอบังคับของบริษัท หรือใชขอบังคับตามที่ประธานเสนอเปนขอบังคับของบริษัท” อยางใดอยางหนึ่ง) 
 

3. พิจารณาใหสัตยาบันแกบรรดากิจการที่ผูเริ่มกอการต้ังบริษัทไดกระทํา และคาใชจายซึ่ง
จําเปนตองจายในการตั้งบริษัท 
-  ประธานแถลงวา ในการเตรียมการเพื่อต้ังบริษัทนี้ไมมีผูเริ่มกอการผูใดกระทําการอันเปนการ 

ผูกพันบริษัท จึงไมจําตองใหสัตยาบันแตประการใด แตมีคาใชจายซึ่งจําเปนตองจายในการตั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู 
เริ่มกอการไดทดรองเงินสวนตัวจายไป เปนจํานวนเงิน ..................................................บาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

-  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันทใหนําคาใชจายจํานวนดังกลาวตามที่ประธานเสนอ 
เปนคาใชจายของบริษัทได 

 
4. พิจารณาเรื่องหุน 

-  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา กําหนดชนิดและจํานวนหุนของบริษัท รวมทั้งการเรียก 
ชําระเงินคาหุนในครั้งแรกดวย 

-  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทกําหนดใหหุนของบริษัทมีชนิดเดียว เปนหุนสามัญ
ชนิดระบุชื่อที่ตองใชเงินจนเต็มมูลคา และใหเรียกชําระคาหุนในครั้งแรกนีหุ้นละ........................................บาท รวมเปน 
เงินที่เรียกใหชาํระคาหุนในครั้งแรกนี้ทั้งหมด..........................................................................................................บาท 
 
 (ลงลายมือชื่อ).................................................................. กรรมการ 
 
 ( ) 
 

ณ บานเลขที่ ....................................................................................................................................................  



5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการชุดแรกของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ 
-  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของ

บริษัท และพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการที่จะกระทําการแทนบริษัทดวย 
-  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 

.............................................. คน โดยเลือกต้ังผูที่มีรายชื่อดังตอไปนี้เปนกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ 
 (1) ............................................................................................................................................................. 
 (2) ............................................................................................................................................................. 
 (3) ............................................................................................................................................................. 
 (4) ............................................................................................................................................................. 
 (5) ............................................................................................................................................................. 
 (6) ............................................................................................................................................................. 
 (7) ............................................................................................................................................................. 
 (8) ............................................................................................................................................................. 
 - และไดลงมติเปนเอกฉันทกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัทเปนดังนี้ คือ “จํานวนหรือชื่อกรรม- 
การซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คอื ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

6. พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสินจาง 
-  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกําหนดคาสินจางดวย 
-  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉนัทเลือกต้ัง ............................................................... 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่...............................เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสินจางใหปละ ....................... 
....................................บาท 

7. เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
-  ไมมีผูใดเสนอเรื่องใดเขาพิจารณา 

ปดประชุมเวลา...........................................น. 

 (ลงลายมือชื่อ)..................................................................ประธานที่ประชุม 

 (..................................................................) 
 
 รับรองวาถูกตอง 

.....................................................  

( ..................................................) 

 กรรมการ 

 



ขอบังคับ 
ของ 

 บริษัท ................................................................................................ จํากัด 

หมวด 1. บททั่วไป 

 ขอ 1.  ขอบังคับนี้ ถามิไดตราไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่เกี่ยวดวย 

บริษัทจํากัดมาใชบังคับ 

 ขอ 2.  ขอบังคับนี้ถามีที่ซึ่งสมควรแกไขหรือเปล่ียนแปลงก็ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนจัดการแกไขหรือเปล่ียนแปลงตาม

กฎหมายตอไป 

หมวด 2. หุนและผูถือหุน 

 ขอ 3.  หุนของบริษัททั้งหมดเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อท่ีตองใชเงินจนเต็มมูลคาหุน และใบหุนของบริษัทตองมีกรรมการอยาง

นอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท 

 ขอ 4.  การโอนหุนจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน โดยมีพยานสองคนลงชื่อรับรอง และจะนํามาใชแก

บริษัทหรือบุคคลภายนอกได ตอเมื่อบริษัทจดแจงการโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุนแลว 

 ขอ 5. บริษัทจะถือหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเองไมได 

หมวด 3. กรรมการ 

 ขอ 6.  คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใดใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด 

 ขอ 7.  ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกผูอื่นขึ้นแทนก็ได แต 

ใหมีเวลาอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบจะอยูได 

 ขอ 8. การประชุมกรรมการตองมีคณะกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุมปรึกษากิจการได 

 ขอ 9.  คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และกรรมการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นเปนประธาน

หนึ่งคน 

หมวด 4. การประชุมผูถือหุน 

 ขอ 10. ใหมีการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท และตอน้ันไปใหมีการ

ประชุมครั้งหนึ่งทุกป การประชุมเชนนี้เรียกวาการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกวา การประชุมวิสามัญ 

 ขอ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งใน

หาแหงจํานวนหุนของบริษัทเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญก็ได 

 (ลงลายมือชื่อ) ...................................................................... กรรมการ 

 ( ...................................................................... ) 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ขอ 12. คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหลงพิมพโฆษณาอยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพแหงทองที่ฉบับหนึ่ง 

หรือสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนทุกคนกอนวันประชุม ไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 ขอ 13. ผูถือหุนคนใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได อาจมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนก็ได 

 ขอ 14. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการมิไดมาเขาประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมขึ้นเปนประธาน 

 ขอ 15. ในการประชุมใหญตองมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมรวมกันแทนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในส่ีแหงทุน จึงจะเปน 

องคประชุม การออกเสียงลงมติ ใหถือเอามติเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่ง 

หมวด 5. งบดลุ 

 ขอ 16. ใหกรรมการจัดทํางบดุลแสดงรายการจํานวนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน 

ทุกรอบขวบปทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มต้ังแตวันที่..........................................และส้ินสุดวันที่....................................ของทุกป 

 ขอ 17. งบดุลของบริษัทตองจัดใหมีผูสอบบัญชีอยางนอยหนึ่งคน เพ่ือตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันที่ลงในงบดุลนั้น 

หมวด 6. เงินปนผลและเงนิสํารอง 

 ขอ 18. การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิ ซึ่ง

บริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น 

 

 ขอบังคับนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมต้ังบริษัทเมื่อวันที่ .............................................................................................. 

 

 (ลงลายมือชื่อ) ...................................................................... กรรมการ 

 ( ...................................................................... ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือนดัประชุมตั้งบริษัท 
 
 บริษัท...............................................................................................................จํากัด 
 วันที่............................................................  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมตั้งบริษัท 

เรียน ทานผูเขาชื่อซ้ือหุนของบริษัท 

ดวยผูเร่ิมกอการตั้งบริษัท ไดดําเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเรียบรอยแลวและ 
บัดนี้ไดมีผูเขาชื่อซ้ือหุนของบริษัทครบตามจํานวนที่ไดจดทะเบียนไวแลวจึงตกลงใหมีการประชุมตั้งบริษัท 
ในวันที่.............................................เวลา ..........................................น. ณ บานเลขที่ .....................................  
........................................................................................................................................................................  
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผูเขาชื่อซ้ือหุน พรอมทั้งจํานวนหุน ซึ่งตางคนไดลงชื่อซ้ือไว 
2. พิจารณาตั้งขอบังคบัของบริษัท 
3. พิจารณาใหสัตยาบันแกบรรดากิจการที่ผูเร่ิมกอการตั้งบริษัทไดกระทํา และคาใชจายซึ่งจําเปนตอง

จายในการตั้งบริษัท 
4. พิจารณาเรื่องหุน 
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ 
6. พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสินจาง 
7. เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงเรียนมาเพื่อไปรวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 ................................................................  

 ( .............................................................. ) 

ผูเริ่มกอการ 

 ขอรับรองวาถูกตอง 

.............................................................. 

(............................................................) 
 ผูเริ่มกอการ 
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