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หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “The Siam Cement
Public Company Limited”
ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำ�นวน 39 ข้อ ดังนี้ :(1) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือ
กระทำ�ด้วยประการอื่นซึ่งซีเมนต์หรือวัสดุที่ใช้
หรือเกีย่ วเนือ่ งกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตขึ้น โดยมีซีเมนต์เป็น
ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ

(7) ประกอบกิจการผลิตและค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือ
ยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด
ส่วนหนึง่ ของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม
สิ่งทำ�เทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธี
ทางวิทยาศาสตร์

(2) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือ
กระทำ�ด้วยประการอื่นซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น ทั้งในสภาพ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป และผลิตภัณฑ์
สำ�เร็จรูป

(8) ประกอบกิ จ การผลิ ต และค้ายารั ก ษาและ
ป้องกันโรคสำ�หรับคนและสัตว์ อวัยวะเทียม
เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
เภสัชกรรม และทันตกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและแมลง ยาบำ�รุงพืช
และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์

(3) ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้ง
และค้าซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครือ่ งทุน่ แรง ยานพาหนะ เครือ่ งกำ�เนิดพลังงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบนํ้า เครื่องทำ�ความร้อน
เครือ่ งทำ�ความเย็น เครือ่ งกำ�จัดมลภาวะ เครือ่ งครัว
เครื่องโลหะ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์
		
เครือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ประปา
และสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับนํ้า  รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์
วัสดุ และชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
(4) ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้ง
และค้าซึง่ วัสดุกอ่ สร้าง อุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี
เครื่องมือทาสี แก้ว กระจก และเครื่องตกแต่ง
อาคารทุกชนิด
(5) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นสภาพ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป และผลิตภัณฑ์
สำ�เร็จรูป
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(6) ประกอบกิจการเหมืองแร่ หิน กรวด ทราย ดิน
ตลอดจนกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งดังกล่าว ซื้อ จำ�หน่ายแร่ หิน กรวด ทราย ดิน
และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้ง
ทรัพยากรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการ
ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท

(9) ประกอบกิจการผลิตและค้าพืชผลทางการเกษตร
รวมทั้งทำ�ป่าไม้ ทำ�สวนยาง และสวนอย่างอื่น
กิจการปศุสัตว์ และผลิตผลสำ�เร็จรูปและกึ่ง
สำ�เร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว
(10) ประกอบกิ จ การผลิ ต และค้ า วั ต ถุ ดิ บ สำ � หรั บ
เยื่อ กระดาษ เยื่อ กระดาษ กระดาษกล่อง
		
ภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำ�จาก
กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์
หนัง สือ อุปกรณ์การเรียน เครื่อ งคำ�นวณ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
อย่างอื่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร และเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
ทุกชนิด
(11) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและ
สิง่ พิมพ์ พิมพ์หนังสือจำ�หน่าย และออกหนังสือพิมพ์
		
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ

(12) ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
ก๊าซ และให้บริการซ่อมแซมบำ�รุงรักษา ตรวจสอบ
อัดฉีด พ่นนํ้ายากันสนิม สำ�หรับยานพาหนะ
ทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและ
แก้ไขอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
(13) ประกอบกิจการโรงแยกก๊าซ โรงกลัน่ นา้ํ มัน โรงสี
โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานไม้อัด
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก
และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โรงงานอบพืช โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดนํา้ มันพืช
โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงงานกล่อง โรงงาน
ภาชนะบรรจุ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า
โรงงานปัน่ ด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า
โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงาน
ผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี
โรงงานผลิตอาหารสำ�เร็จรูป โรงงานผลิตแอลกอฮอล์
โรงงานสุรา โรงงานก๊าซ โรงงานบุหรี่ โรงงานนา้ํ ตาล
โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและ
หล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง
โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ โรงงานหล่อยาง
		
โรงงานประกอบเครื่ อ งยนต์ แ ละรถยนต์
โรงงานอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี โรงงานผลิต
ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
โรงงานผลิตอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ และโรงงาน
อืน่ ๆ  เพือ่ ประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์
ของบริษัท
(14) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า  และคน
โดยสารทั้งทางบก ทางอากาศ ทางนํ้า  เข้าเป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยเรือไทยหรือเรือที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายอื่น กิจการท่องเที่ยว และโรงแรม
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง
รับให้บริการนำ�ของออกจากด่านศุลกากรตาม
พิธกี ารศุลกากร และการจัดหาระวางให้แก่ผขู้ นส่ง
หรือผู้ส่งสินค้า

(15) ประกอบกิจการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ
รับปรึกษางานก่อสร้าง และงานเกี่ยวกับวัสดุ
ก่อสร้างทั่วไป และทำ�การก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งใดๆ รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุกชนิด
(16) ประกอบธุรกิจบริการคํา้ ประกันหนีส้ นิ ความรับผิด
และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้ง
บริ ก ารคํ้ า ประกั น บุ ค คลซึ่ ง เดิ น ทางเข้ า มาใน
ประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากร และกฎหมายอื่น ตลอดทั้งเป็น
ผู้รับเรือนในการคํ้าประกันดังกล่าว
(17) ให้บริการทางด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือวิชาการใดๆ แก่บุคคลอื่น
(18) ประกอบกิจการบริการและให้คำ�แนะนำ�ทางการ
ขนส่ง และวิชาการอย่างอื่น ตลอดจนกฎหมาย
บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม
กิจการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
(19) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษาและให้
คำ � แนะนำ � การบริ ห ารธุ ร กิ จ เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุต สาหกรรม รวมทั้งปัญ หา
การผลิต การตลาด และจัดจำ�หน่าย
(20) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ�
จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเอกสารหรือ
หลักฐาน รวมตลอดทั้งวิเคราะห์และประเมินผล
ในการดำ�เนินธุรกิจของบุคคลใดๆ
(21) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล
รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำ�การฝึกสอน
และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์
การพยาบาล การอนามัย และการสาธารณสุข
(22) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการ และดูแล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัด การ
ทรัพย์สนิ ให้บุคคลอื่น
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(23) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลังหรือผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายแล้ว)
(24) ประกอบกิจการประมูล เพื่อขายสินค้าและ
รับจ้างทำ�ของตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ
องค์การของรัฐ
(25) ทำ�การเป็นนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่าง
เกี่ยวกับกิจการค้า และธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น
ธุรกิจประกันภัย การจัดหาสมาชิกให้สมาคม
และการค้าหลักทรัพย์
(26) ประกอบกิจการค้า การนำ�เข้ามาในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
การก่อ สร้า ง อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม
เกษตรกรรม หรือตามทีก่ �ำ หนดไว้ในวัตถุประสงค์
หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
(27) กระทำ�การสำ�รวจ สอบสวน วิจัย ตรวจ แยก
หรือกระทำ�ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ
วั ต ถุ ด ิ บ หรื อ ข้อ มู ล เพื่อ ใช้ใ นการผลิ ต หรื อ
จำ�หน่ายสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุใดๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจการก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
(28) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม แบบแผน
กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ บรรดาที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์แก่กจิ การของบริษทั หรือกิจการอืน่
ที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
(29) จัดการโดยวิธีใดๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ฝาก รับฝาก เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
ขายฝาก ซื้อฝาก จำ�นอง รับจำ�นอง จำ�นำ�
รับจำ�นำ� แลกเปลีย่ น หรือจำ�หน่ายซึง่ ทรัพย์สนิ ใดๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นๆ เพื่อกิจการ
ของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
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ทั้งนี้ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการคลังสินค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขาย
อั น กระทบถึ ง ความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก แห่ ง
สาธารณชน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
(30) กูย้ มื เงิน หรือจัดหาเงินโดยวิธกี ารอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์
แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมี
ส่วนได้เสีย รวมทั้งการเข้าคํ้าประกันการกู้ยืม
ของบริษ ัทหรือ กิจการดัง กล่าว โดยการนำ�
ทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งเงินทุนของบริษัทที่
ยังไม่ได้เรียกให้สง่ ไปจำ�นำ� จำ�นองหรือกระทำ�การ
อย่างหนึง่ อย่างใด เพือ่ การคํา้ ประกันหนีด้ งั กล่าว
(31) สั่งจ่าย ออก รับ โอน รับรอง หรือสลักหลัง
ตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ซึ่ง
เกีย่ วกับการเงิน รวมทัง้ ใบรับประกัน เพือ่ ประโยชน์
แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัท
มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ยกเว้นกิจการธนาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กิจการ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
(32) ให้กยู้ มื เงิน ให้สนิ เชือ่ ทางการค้า  รับรองหนี้ หรือ
ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกัน
หรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
หรือกิจการที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(33) ประกอบกิจการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น หุน้ หุน้ กู้ และ
หลักทรัพย์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(34) เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า  เข้าร่วมลงทุน กับ
บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรือคณะบุคคลเข้าถือหุน้
ในบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด ไม่ว่าบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด นั้ น จะมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งลงทุนจัดการ
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ตามมติ ข อง
คณะกรรมการของบริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้
ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพัน
หกร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,600,000,000 หุ้น
(หนึง่ พันหกร้อยล้านหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น (หนึ่ง
พันหกร้อยล้านหุ้น)
ข้อ 5. ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่จะตัง้ อยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

(35) บริจาค ให้ หรือจำ�หน่ายจ่ายโอนโดยวิธีใดๆ ซึ่ง
เงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในทางการกุศล
สาธารณะ หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
สถานะและชื่อเสียงของบริษัท และกิจการอื่นใด
ที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
(36) โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกระทำ�การโดยวิธใี ดๆ
เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้า ชื่อเสียง เกียรติคุณ
และกิจการอืน่ ใดทีบ่ ริษทั มีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ จะเป็น
การกระทำ�เพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้า
(37) จัดตั้งสำ�นักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ
(38) บริษัทจะออกหุ้นโดยราคาเท่ากับ หรือสูงกว่า
หรือตํ่ากว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
(39) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 4 แก้ไขทุนจดทะเบียน โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน
2542
แก้ไขมูลค่าห้นุ โดยมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื ห้นุ ครัง้ ที่ 10 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2546
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ขอบังคับของบริษท
ั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บททั่วไป
ข้อ 1

ในข้อบังคับนีถ้ า้ ข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น คําว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)
ทุนและหุน้

ข้อ 2

หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่ือ

∗

ข้อ 2 ทวิ

บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืนและทําการจําหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน ถ้าไม่จาํ หน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กาํ หนด
ให้บริษัทลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนที่จาํ หน่ายไม่ได้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัดหรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

∗∗

ข้อ 2 ตรี

ในการซือ้ หุน้ คืนตามข้อ 2 ทวิ ให้สามารถทําได้โดยต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการซือ้ หุน้ คืน
ในแต่ละคราวที่จาํ นวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจในการอนุมตั ิ
การซือ้ หุน้ คืนได้

ข้อ 3

ทุนของบริษัทเพิ่ มขึน้ หรือลดลงได้โดยที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และทุนที่เพิ่มขึน้ นัน้ ให้ออกหุน้ ใหม่
โดยเรียกชําระมูลค่าหุน้ เท่ากับหรือสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้บงั คับกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หุน้ เช่นว่านีจ้ ะออกครัง้ เดียวหรือออกเป็ นคราว ๆ ก็ได้
หุน้ ที่เพิ่มขึน้ บริษัทจะเสนอขายทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือแบ่งเป็ นคราว ๆ ก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ตามส่วนจํานวนที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนก็ได้ ทัง้ นี ้ ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

†***

ข้อ 4

ตามปกติบริษัทจะมีบุคคลต่างด้าวถือหุน้ มากกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ได้ออกแล้วไม่ได้
เว้นแต่จะเป็ นกรณีพิเศษที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับข้อนี ้
บริษัทอาจมีบุคคลต่างด้าวถือหุน้ มากกว่าร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่มากกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
ที่ได้ออกแล้วได้ ถ้าเป็ นผลจากการขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็ นครัง้ คราวและขายเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ต่อบุคคลต่างด้าว ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายต่อบุคคล กลุม่ บุคคล หรือสถาบัน ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
เมื่อการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลต่างด้าวดังกล่าวในวรรคสองคราวใดเสร็จสิน้ ลงจนมีผลทําให้
บริษัท มีหุน้ ที่ ถื อ โดยบุค คลต่า งด้า วมากกว่าร้อ ยละยี่ สิบ ห้า จนถึง ร้อ ยละสี่ สิบ ก็ใ ห้ถื อว่าการขายหุ ้น
แก่บุคคลต่างด้าวนัน้ เป็ นอันเสร็จสิน้ และให้ถือว่าบริษัทมีขอ้ จํากัดอัตราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว
เท่ากับอัตราส่วนที่ เป็ นอยู่ในวันที่ การขายหุน้ แล้วเสร็จคือบุคคลต่างด้าวต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ได้ออกแล้ว
ในกรณีท่ีมีการขายหุน้ ตามวรรคสองยังขายหุน้ แก่บคุ คลต่างด้าวได้ไม่ถงึ ร้อยละสี่สิบ ถ้าบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
ก็อาจจะให้มีการขายหุน้ แก่บคุ คลต่างด้าวตามวรรคสองให้ครบร้อยละสี่สิบได้

ข้อ 2 ทวิ เพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
ข้อ 2 ตรี เพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546
ข้อ 4

เแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2542
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การนับสัดส่วนการถือหุน้ ตามข้อบังคับข้อนีใ้ ห้ถือตามรายงานของนายทะเบียนหุน้
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลที่มีบคุ คลต่างด้าวถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละห้าสิบของทุนทัง้ หมด
ขึน้ ไปก็ดี หรือมูลนิธิท่ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว โดยเฉพาะหรือเป็ นส่วนใหญ่ก็ดี หรือ
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่เป็ นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบคุ คลนัน้
เป็ นบุคคลต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี ้
ห้ามมิให้บริษัทจําหน่ายหุน้ ของบริษัทให้แก่บุค คลหรือนิ ติบุค คลที่ เป็ นบุค คลต่างด้าวอันจะมีผลทําให้
อัตราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าวมากกว่าตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ้
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุน้ ถ้าการโอนหุน้ นัน้ จะมีผลทําให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว
มีมากกว่าที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ้
*

ข้อ 4 ทวิ

หากปรากฏว่า เมื่อใดผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยเข้ามาถือหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทยอยู่ก่อนแล้ว
ได้แปลงสัญชาติเป็ นคนต่างด้าว หรือมีกฎหมายกําหนดให้เป็ นคนต่างด้าวจนเป็ นเหตุให้บริษัทมีผถู้ ื อหุน้
เป็ น บุค คลต่างด้าวมากกว่าอัต ราส่วนที่ กาํ หนดไว้ต ามข้อ 4 ให้ค ณะกรรมการมีอาํ นาจสั่งเป็ นหนังสือ
ให้ผู ถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นต้นเหตุนนั้ จําหน่ายหุน้ ของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทัง้ หมดแล้วแต่กรณี
เพื่อให้บริษัทมีผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลต่างด้าวตามอัตราส่วนที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 4 ทัง้ นี ้ ตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ผูถ้ ือหุน้ ใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการที่ได้แจ้งให้ตนทราบ
เป็ นหนังสือแล้ว ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงเป็ นคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับจํานวนหุน้
ที่คณะกรรมการสั่งให้จาํ หน่าย
คณะกรรมการมีอาํ นาจระงับการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหุน้ ที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งคณะกรรมการที่ส่ งั
ตามวรรคแรกซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งคําสั่งเป็ นหนังสือให้ผถู้ ือหุน้ นัน้ ทราบแล้วจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการดังกล่าว และผูถ้ ือหุน้ นัน้ จะคิดเอาดอกเบีย้ ในเงินปั นผลที่ถกู ระงับจ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ
จากบริษัทไม่ได้

*

ข้อ 5

บรรดาเงินค่าหุน้ ที่จะต้องชําระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผูจ้ องหุน้ ส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุน้ นัน้
ให้ส่งคําบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ด้วยจดหมายส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรือมอบให้กบั
ผูจ้ องหุน้ โดยตรง

ข้อ 6

ใบหุ้น ของบริ ษั ท ต้อ งมี ก รรมการอย่ า งน้อ ยหนึ่ง คนและเลขานุก ารของบริ ษั ท หรื อ ผู้ท่ี ค ณะกรรมการ
มอบหมายให้ลงลายมื อชื่ อ แทนเลขานุก ารเป็ นผูล้ งหรื อพิ มพ์ล ายมื อชื่ อไว้ร่วมกัน หรือใช้วิธีการอื่น ใด
ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบี ยนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีอาํ นาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในใบหุน้ แทนกรรมการและเลขานุการบริษัทก็ได้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทําหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ ก็ได้

ข้อ 4 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2542
ข้อ 6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
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ข้อ 7

บริษัท จะออกใบหุน้ ฉบับหนึ่ง หรือ หลายฉบับให้แ ก่ผูถ้ ื อหุน้ ก็ได้ ในใบหุน้ ของบริษัท ต้องระบุชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า เลขหมายหุน้ (ถ้ามี) เลขที่ใบหุน้
จํานวนหุน้ ชื่อผูถ้ ือหุน้ ลายมือชื่อกรรมการ และหรือบุคคลอื่นตามข้อ 6 และวัน เดือน ปี ที่ออกใบหุน้

ข้อ 8

บริษัทต้องจัดทําใบหุน้ มอบให้ผซู้ อื ้ ภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั ชําระเงินค่าหุน้ ครบถ้วน

ข้อ 9

บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปจองหุน้ หรือถือหุน้ หุน้ เดียวหรือหลายหุน้ ร่วมกัน บุคคลเหล่านัน้ ต้องรับผิดร่วมกัน
ในการส่ง ใช้เ งิน ค่าหุน้ เงิ น ที่ สูง กว่ามูลค่าหุน้ และต้องแต่ง ตัง้ ให้บุค คลในจํานวนนัน้ แต่เพี ยงคนเดียว
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูจ้ องหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้

ข้อ 10

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ขอสําเนาทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคํารับรองของบริษัทว่าถูกต้อง
และได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดแล้ว ให้บริษัท
จัดทําสําเนาดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รบั คําขอ
ในกรณีท่ีใบหุน้ ฉีกขาดหรือชํารุ ด หรือลบเลือนในสาระสําคัญ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุด
ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และส่งใบหุน้ นัน้ คืนแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุน้ ฉบับใหม่แทน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ได้รบั คําขอ พร้อมทัง้ หลักฐานครบถ้วน ใบหุน้ ที่ฉีกขาดหรือชํารุ ดหรือ
ลบเลือนในสาระสําคัญที่ได้มีการออกใบหุน้ ใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็ นอันยกเลิก

ข้อ 11

ในกรณีท่ีใบหุน้ สูญหายหรือถูกทําลาย ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิย่ืนคําขอต่อบริษัทเพื่อให้ออกใบหุน้ ฉบับใหม่แทนได้
บริษัทจะออกใบหุน้ ฉบับใหม่ให้แทนในเมื่อผูถ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอื่นให้เป็ นที่เชื่อได้แก่บริษัท ถ้าผูถ้ ือหุน้ ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ บริษัทจะให้ผูถ้ ือหุน้ หรือ
บุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทําหนังสือรับรองชดใช้ค่าเสียหายไว้ต่อบริษัทก็ได้ ในกรณี นีเ้ มื่อผูถ้ ือหุน้ ได้ชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดแล้ว ให้บริษัทออกใบหุน้ ใหม่แทน
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ได้รบั คําขอพร้อมทัง้ หลักฐานครบถ้วน ใบหุน้ ที่สญ
ู หายหรือถูกทําลาย
ที่ได้มีการออกใบหุน้ ใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็ นอันยกเลิก

ข้อ 12

การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่ือผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน
และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ ้น นั้น จะใช้ยัน บริ ษั ท ได้เ มื่ อ บริ ษั ท ได้ร ับ คํา ร้อ งขอให้ล งทะเบี ย นการโอนหุ ้น แล้ว แต่จ ะใช้
ยัน บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว ในการนีห้ ากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ นั้น
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อ 4 แห่งข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ได้รบั คําร้องขอนัน้ แต่ถา้ บริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัท
แจ้งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุน้ แก่ผยู้ ่ืนคําร้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั คําร้องขอ
ในกรณีท่ีผูร้ บั โอนประสงค์จะได้ใบหุน้ ใหม่ให้รอ้ งขอต่อบริษัทโดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผูร้ บั โอนหุน้
และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทัง้ เวนคืนใบหุน้ เดิม หรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี ้
หากบริษัทเห็นว่าการโอนนัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อ 4 แห่งข้อบังคับของบริษัท
ให้บ ริษัท ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายในเจ็ด วัน นับ แต่ว ัน ได้ร ับ คํา ร้อ งขอและบริษัทต้องออกใบหุน้ ใหม่
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รบั คําร้องขอ

ข้อ 13

บริษัทจะงดการโอนหุน้ ในระหว่างเวลายี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียน
การโอนหุน้
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ข้อ 14

ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ ตาย บริษัทจะถื อว่าผูจ้ ัดการมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอาํ นาจจัดการเกี่ยวกับหุน้
รวมทัง้ การโอนหุน้ ของผูต้ ายนัน้ ได้
ถ้าไม่มีผูจ้ ัดการมรดก บริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้นาํ หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วน
ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดมาแสดงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจดังผูจ้ ดั การมรดกหรือเป็ นผูร้ บั มรดกได้
ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รบั หลักฐานครบถ้วน

ข้อ 15

ผูป้ กครองผูเ้ ยาว์ ผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทักษ์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีกรรมสิทธิ์ในหุน้ โดยทางรับมรดกหรือได้มา
โดยผูถ้ ือหุน้ ล้มละลาย หากบุคคลดังกล่าวได้นาํ หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
มาแสดงต่อบริษัทเพื่อขอโอนหุน้ เมื่อบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะให้โอนหุน้ นัน้ ได้

ข้อ 16

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ใดเป็ นลูกหนี บ้ ริษัท บริษัทมีสิทธิ หักบรรดาเงินปั นผลและประโยชน์ตา่ ง ๆ อันเกิดจาก
หุน้ ของผูน้ นั้ เพื่อชําระหนีใ้ ห้แก่บริษัทได้

ข้อ 17

บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายอื่นได้
การออกและการโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวรรคแรกให้กระทําได้ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี
การประชุมผู้ถือหุน้

ข้อ 18

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

*

ข้อ 19

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน
นั บ แต่ วั น ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่ง มาร่วมประชุม ไม่ค รบเป็ นองค์ประชุมตามที่ ก าํ หนดไว้ในข้อ 20 ผู้ถื อหุ้น ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
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ข้อ 20

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น อ้ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหุน้ นับ รวมกัน ได้ไ ม่น อ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุน้ ที่ จาํ หน่ายได้ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้น แต่ก ฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น

ข้อ 21

ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 22

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ
ผูท้ ี่ ป ระธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ ที่ ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม หนัง สือมอบฉันทะ
ให้เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้นแต่ผูร้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ ง่ึ มอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่ดว้ ย

ข้อ 23

ในกรณีท่ีไม่มีขอ้ บังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ
เรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผถู้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้
ที่ถืออยู่และหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกําหนด

ข้อ 24

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ากิ จการของบริษัท ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่ สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

*

ข้อ 25

การลงมติใด ๆ ถ้าผูถ้ ือหุน้ ใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในมตินนั้ ผูถ้ ือหุน้ นัน้ จะออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้ ไม่ได้
เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
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ข้อ 26

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดัง กล่าว และจัด ส่ง ให้ผูถ้ ื อ หุน้ และนายทะเบี ย นทราบไม่น อ้ ยกว่าเจ็ด วัน ก่อนวัน ประชุม ทั้ง นี ้
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
การส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ให้ส่ง มอบให้แ ก่ ผู้รับ หรื อ ผู้แ ทนของผู้รับ โดยตรง หรื อ ส่ ง โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดสถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 27

การประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้
และจํานวนหุน้ ของผูถ้ ื อ หุน้ ซึ่ง เข้าประชุม ยัง ไม่ค รบองค์ป ระชุม และถ้าการนัด ประชุม นั้นได้เ รียกนัด
โดยผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมนัน้ เรียกนัด
โดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนประชุม การประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาํ ต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 28

ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ในการนีต้ อ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่ อ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเสร็จ ตามวรรคหนึ่ง แล้ว ผู ถ้ ื อ หุ น้ ซึ่ง มีหุน้ นับ รวมกัน ได้ไ ม่น อ้ ยกว่า หนึ่ง ในสาม
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลา
ที่ จะประชุมครัง้ ที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม ไปยัง ผูถ้ ื อ หุน้ ไม่น อ้ ยกว่าเจ็ด วัน ก่อนวัน ประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด ประชุ ม
ในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
กรรมการ

*
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ข้อ 29

ให้มีกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งแต่งตัง้ และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
ข้อ 29 วรรคหนึ่ง แก้ไขจํานวนกรรมการเป็ นไม่เกินสิบห้าคน แก้ไขโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 29 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
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**

ข้อ 30

ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ
เลือกตัง้ บุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่ จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้
เกิน จํานวนกรรมการที่ จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ป ระธานในที่ ประชุมลงคะแนนเสีย งอีก เสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้

*

ข้อ 31

ให้ค ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานและจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็ น
รองประธานก็ได้ และให้ดาํ รงตําแหน่งอยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน
ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นผูจ้ ดั การใหญ่โดยให้เรียกว่ากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ บุคคลใดเป็ นผูร้ กั ษาการ
แทนกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็ นการชั่วคราวก็ได้ ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
เป็ นพนักงานของบริษัทที่ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นอกเหนือจากที่ได้รบั ในฐานะเป็ นกรรมการ

ข้อ 32

เว้นแต่กรณีท่ีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับข้อ 21 และข้อ 35
(ก) ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธาน
เป็ นผูท้ าํ หน้าที่แทนประธานกรรมการ
(ข) ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือตําแหน่งประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ หน้าที่แทน
ประธานกรรมการ

ข้อ 33

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ โดยให้ประชุม ณ สถานที่ท่ีคณะกรรมการ
เป็ นผูก้ าํ หนด

ข้อ 34

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
จึง จะเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ กรรมการที่มีตัวอยู่มีจาํ นวนน้อยกว่าเก้าคน คณะกรรมการจะทํากิจการได้
เฉพาะในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึน้ ให้ครบจํานวนที่กาํ หนดในข้อ 29 หรือเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ ทัง้ นี ้
ภายใต้บงั คับตามข้อ 37
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนให้ถือมติตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ และถ้าปรากฏว่า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

ข้อ 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ข้อ 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
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ข้อ 35

ในที่ประชุมคณะกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
คณะกรรมการอาจตัง้ กรรมการคนหนึ่งให้ทาํ หน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือตําแหน่งประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการว่างลง

ข้อ 36

ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดนัน้
ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตําแหน่งยังไม่ครบจํานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ใช้วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะรับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 37

ในกรณี ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่ เหลืออยู่
กระทําการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องจัดให้มีขึน้ ภายในหนึ่งเดือน นับ
แต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
ภายใต้บังคับตามวรรคแรก ถ้ามีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 29 เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน การลงมติ
เลือ กตัง้ กรรมการของคณะกรรมการดัง กล่า วจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสีย งไม่น อ้ ยกว่าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนแทน

ข้อ 38

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเว้นแต่กรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ข้อ 39

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ 36 กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตามข้อ 29
(2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึง่ จะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
(3) ขาดการประชุ ม ตามปกติ ข องคณะกรรมการถึ ง สามครั้ง ติ ด ต่ อ กัน โดยมิ ไ ด้ล าการประชุ ม และ
คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
(4) ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
(6) ตาย
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ข้อ 40

คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบคุ คลก็ได้
ให้กระทําร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดย
ให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอํานาจที่ได้มอบให้ไว้แก่
บุคคลนัน้ หรือให้บคุ คลนัน้ พ้นจากหน้าที่และแต่งตัง้ บุคคลอื่นขึน้ แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจหรือแต่งตัง้ นัน้ จะต้องปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับคําสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ให้ไว้

*

ข้อ 41

การกระทําการใด ๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกัน
คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ทัง้ นี ้ เว้นแต่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น

***

ข้อ 42

ให้กรรมการได้คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้กาํ หนดให้ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนีใ้ ห้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

ข้อ 43

ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ
(1) ชื่อ สถานที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุน้ ทัง้ หมดที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท
จํานวนและชนิดหุน้ ที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
(2) ชื่อ สถานที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดหุน้ ทัง้ หมดที่ออกจําหน่ายแล้ว จํานวน
และชนิด หุน้ ของบริษั ท อื่น หรือ บริษั ท เอกชนที่ บ ริษัทถือหุน้ อยู่เป็ นจํานวนตัง้ แต่ร อ้ ยละสิบ ขึน้ ไป
ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนัน้ (ถ้ามี)
(3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกั ช้าเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้
(ถ้ามี)
(ข) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจาํ นวนทัง้ หมดที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงในระหว่าง
รอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
(4) ผลประโยชน์ต อบแทน หุ น้ หุ น้ กู ้ หรือ สิทธิประโยชน์อย่างอื่ น เฉพาะที่ ก รรมการได้ร บั จากบริษัท
เป็ นค่าตอบแทนในการดํารงตําแหน่งกรรมการพร้อมกับระบุช่ือกรรมการซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั นัน้
(5) รายการอย่างอื่นตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด

*

ข้อ 44

(ยกเลิกหมดทัง้ ข้อ)

ข้อ 41 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
ข้อ 41 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
ข้อ 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
ข้อ 44 ยกเลิกข้อความทัง้ หมดโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
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เงินปั นผล
ข้อ 45

คณะกรรมการมีอาํ นาจเสนอผลกําไรที่ได้ในปี ใดหรือที่สะสมไว้ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือเสนอให้จดั ผลกําไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํ ไรสมควรพอ
ที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ กับให้โฆษณาคําบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย

ข้อ 46

ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมด
หรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่แก่ผถู้ ือหุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้

ข้อ 47

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
บัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 48

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี นนั้ ๆ

ข้อ 49

ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มอี าํ นาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได้
ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลให้ช่วยตรวจสอบเอกสาร
และบัญชีของบริษัทได้โดยบริษัทออกเงินค่าใช้จ่าย ทัง้ นี ้ เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว

ข้อ 50

ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิทาํ คําชีแ้ จงเป็ นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชี
ต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้
แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
การออกหุน้ กู้

ข้อ 51

บริษัทอาจออกหุน้ กูเ้ สนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การออกหุน้ กูต้ อ้ งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุน้ บุริมสิทธิ

ข้อ 52

บริษั ท จะออกหุ น้ บุริม สิท ธิ เ ป็ น จํานวนเท่าใดและจะกํา หนดลัก ษณะแห่ง บุริม สิท ธิ เ ป็ น ประการใดได้
เมื่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ลงมติด ว้ ยคะแนนเสีย งไม่น ้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสีย งทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 53

ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 54 บุริมสิทธิในหุน้ ซึง่ ได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
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การแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
ข้อ 54

การแปลงหุน้ บุริมสิทธิ เป็ นหุน้ สามัญ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กระทําได้ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญจะกระทําได้เมื่อผูถ้ ือหุน้ ยื่นคําขอแปลงหุน้ ต่อบริษัท พร้อมกับมอบใบหุน้ คืน
การแปลงหุน้ ตามวรรคสองให้มผี ลนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหุน้ ยื่นคําขอ
ในการปฏิบตั ิตามข้อนี ้ ให้บริษัทออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผยู้ ่ืนคําขอภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ได้รบั คําขอ
บทสืบเนื่องจากการแปรสภาพ

ข้อ 55

ภายหลังจากที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดแล้วให้ถือว่า
(1) รอบระยะเวลาปี บญ
ั ชี 2537 ของบริษัทนับต่อเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทก่อนแปรสภาพ
โดยให้เริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2537 ถึง 31 ธันวาคม 2537
(2) กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองอื่น ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพ
เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดเป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองอื่น ๆ
ของบริษัทที่แปรสภาพแล้ว

ข้อ 56

เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ให้บริษัทได้ไปทัง้ ทรัพย์สิน หนี ้ สิทธิ และความรับผิด
ของบริษัทเดิมที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
บทเพิม่ เติม

* ข้อ 57

ในกรณี ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กาํ หนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ
รายการเกี่ ย วกับ การได้ม าหรื อจําหน่ ายไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ ตามความหมายที่ กาํ หนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการทํารายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์แล้วแต่
กรณี ให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย

ข้อ 57 เพิ่มเติมครัง้ แรกโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความโดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548
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MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION
The Siam Cement Public Company Limited
Registration No. 0107537000114

These new version of Memorandum and Articles of Association were approved by the Special Resolutions
passed by the 53rd Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 1, 1993 and confirmed
by the 54th Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 29, 1993 to be in line with the resolution
passed to convert The Siam Cement Co., Ltd. into The Siam Cement Public Company Limited. The conversion
was registered on January 13, 1994 under the Registration No. Bor Mor Jor 258 (0107537000114).
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MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1.
2.
3.

The name of the Company is “THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED”
The Company has the intention to offer for sale its shares to the public.
The Company has 39 clauses of objectives, as follows.
(1) To engage in business concerning manufacturing, purchasing, selling, exchanging or handling
by any means of cement, or any other material applicable or related to construction, industry
and any other products for which cement forms part of the raw material.
(2) To engage in business concerning manufacturing, purchasing, selling, exchanging or handling
by any means of natural resources, natural energy, and other energies, whether in the state of
raw material, semi-finished or finished products.
(3) To engage in business concerning manufacturing, repairing, modifying, installing and trading
of machinery, engines, mechanical equipment, energy-saving devices, vehicles, power generators,
electrical appliances, water pumps, heaters, cooling devices, pollution eliminators, kitchen utensils,
metal wares, sanitary wares, household appliances, furniture, electrical equipment, waterworks
equipment and anything concerning water, including spare parts, accessories, materials and
parts of the aforesaid goods.
(4) To engage in business concerning manufacturing, repairing, modifying, installing and trading of
construction materials, construction equipment, construction devices, all kinds of craftsman’s kits,
paint, painting devices, glass, sheet glass and all kinds of decorating material for buildings.
(5) To engage in business concerning manufacturing and trading of plastics, or other similar goods
in the state of raw material, semi-finished and finished products.
(6) To engage in business concerning mines, stones, pebbles, sand, earth, as well as industrial activities
connected with the above stated things and to purchase and sell mineral ores, stones,
pebbles, sand, earth and products of the aforesaid industries, including other natural resources
related to the activities within the scope of the objectives of the Company.
(7) To engage in business concerning manufacturing and trading of latex, rubber sheets, or other kinds
of rubbers produced or derived from any part of para rubber trees, as well as synthetic rubber,
synthetic material, or goods produced through scientific process.
(8) To engage in business concerning manufacturing and trading of medicines for human beings
and animals, artificial organs, medical supplies, chemical products, medical, pharmaceutical
and dental equipment, technological products, fertilizers, insecticides, vitamins for all kinds of
plants and animals, scientific equipment and appliances.
(9) To engage in business concerning producing and trading of agricultural products, as well as forestry,
rubber plantation and other plantations, livestock, finished and semi-finished products from
the aforesaid goods.
(10) To engage in business concerning manufacturing and trading of raw material for paper pulp,
paper pulp, paper, boxes, containers and other products made of paper, stationery,
textbooks, printing forms, books, educational equipment, calculating machines, computers and
other electronic equipment, printing machines, printing equipment, printed matter, newspapers,
filing cabinets and all kinds of office utensils.
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(11) To engage in business concerning operation of printing works, printing of books and other
printed matters, publishing of books and issuing of newspapers and other printed materials.
(12) To engage in business concerning petrol and gas service stations, and rendering of services for repair,
maintenance, checking, lubricating, rust-proof spraying for all kinds of vehicles, including installing,
checking and repair services for all kinds of equipment used in connection with vehicles.
(13) To engage in business concerning gas separating plant, oil refinery, hulling mill, saw mill, planing
and drying factory, plywood factory, chassis assembly plant, ceramic and enamelware factory,
earthenware factory, plant drying factory, jute pressing factory, vegetable oil refinery, pulp and paper plant,
box factory, container factory, gunny bag factory, weaving mill, yarn spinning factory, fabric dyeing
and printing factory, tyre manufacturing and retreading factory, steel factory, metal casting and
lathe workshop, zinc factory, processed food factory, alcohol factory, distillery, gas plant,
tobacco factory, sugar mill, plasticware factory, metal sheeting and casting factory, door and
window frames factory, glass factory, soft drinks factory, tyre factory, automotive engine and
automobile assembly plants, petrochemical industrial plant, radio and television parts and
accessories factory, refractory brick and refractory material factory and other factories for
the benefit of the Company and/or in order to promote the Company’s objectives.
(14) To engage in business concerning transportation and carriage of goods and passengers by land,
air and water, acquiring ownership of ships registered as Thai ships under the law governing Thai ships,
or ships registered under any other laws, local and international tourism and hotels, as well as
rendering of customs clearance services and freight arrangement services for carriers or shippers.
(15) To engage in business as construction contractor, designer, undertaking consultant services on
construction works and works concerning general building materials, and to undertake
construction of buildings and other things, as well as all kinds of civil work.
(16) To engage in business concerning rendering of services as surety for obligations, liabilities
and compliance with contractual obligations of others, including surety services for persons
entering or leaving the Kingdom according to the immigration laws, taxes and duties laws and
other laws, as well as being surety for another surety of the aforesaid suretyship.
(17) To provide services in the areas of management, business administration, industry, or
other technologies to other persons.
(18) To engage in business concerning rendering of services and advice on transportation and
other technologies, as well as on law, accountancy, engineering, architecture, agriculture,
advertising and public relations.
(19) To engage in service business as counsellor rendering advice on business administration,
agriculture, commerce, industry, including production, marketing and distribution problems.
(20) To engage in business concerning rendering of services of collecting, gathering, preparing,
printing and distributing of statistical information, information, documents or evidences, as well as
analyzing and assessing the business operations of other persons.
(21) To engage in business concerning hospitals, nursing homes, taking care of patients and the sick,
providing teaching and training services in the fields of medicine, nursing, sanitation and public health.
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(22) To engage in service business as manager and care taker of beneficial interests, collector of
beneficial interests and manager of property for others.
(23) To engage in business concerning purchasing, selling and exchanging of foreign currencies
(subject to having been granted permission from the Ministry of Finance or other authorities).
(24) To engage in business concerning bidding for sale of goods and hire of works according to
the Company’s objectives to individuals, non-juristic body of persons, juristic persons,
government sectors and state organizations.
(25) To act as broker, agent and commission agent in connection with all kinds of trades and business,
except insurance business, recruitment of members for associations and trading of securities.
(26) To engage in business concerning trading, importing and exporting of goods relating to
construction, industry, commerce, agriculture, or other areas stated in these objectives or
related to these objectives.
(27) To explore, examine, analyse, test, extract, or use any other means in order to obtain mineral ores,
raw material or information for use in the production or sale of goods as stated in the Company’s objectives,
or in order to obtain any material used for or related to business, construction and industry.
(28) To acquire concessions, mining concessions, patents, copyrights, trademarks, service marks,
certification marks, collective marks, designs, manufacturing processes and other rights
deemed beneficial to the business of the Company, or other business in which the Company
has interest.
(29) To manage by any means in order to acquire ownership or rights with respect to deposit,
either as the deposit or the depositary; hire, either as the hirer or the letter; hire-purchase,
either as the hirer or the owner; sell with the right of redemption, either as the seller or the purchaser;
mortgage, either as the mortgagor or the mortgagee; pledge, either as the pledgor or pledgee;
exchanged or dispose of any property, including its interests, for the business of the Company, or
other business in which the Company has interest, except credit foncier business under the law
governing finance, securities and credit foncier business and warehouse business under the law
governing the control of business which affects the safety and well-being of the public, unless
permitted by law.
(30) To obtain loans, or acquire funds through any means deemed appropriate by the Board of Directors
for the benefit of the business of the Company, or other business in which the Company has interest,
as well as to guarantee loans obtained by the Company, or such other business, by means of pledging,
mortgaging the Company’s property, including subscribed capital not yet called up for payment, or
by any other means.
(31) To draw, issue, receive, transfer, accept or endorse bills, or other financial negotiable instruments,
including guarantee bonds, for the benefit of the business of the Company, or any other business
in which the Company has interest, except banking business under the law governing
commercial banking business; finance and credit foncier business under the law governing finance,
securities and credit foncier business; and securities business under the law governing securities and
exchange, unless permitted by law.
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‡

4.
5.

(32) To give loans, or commercial credit terms, guarantee debts, or give credit in any other manner,
with or without security, for the direct or indirect benefit of the Company’s business, or other business
in which the Company has interest.
(33) To engage in business concerning purchasing, selling, exchanging of shares, debentures and
other securities under the law governing securities and exchange in the Securities Exchange.
(34) To participate in joint ventures, or investment of individuals, juristic persons, or non-juristic
body of persons, to subscribe for shares in private limited companies, public limited companies,
or join limited partnerships as a limited liability partner, irrespective of whether or not
the private limited companies, the public limited companies, or the partnerships concerned
have corresponding objectives with those of the Company, as well as to invest, manage funds
and property of the Company in accordance with the Board of Directors’ resolutions, provided that
it is within the scope of the Company’s objectives.
(35) To donate, give, or dispose of by any means, money or property for public charity purposes, or
for the purpose of upholding the status and reputation of the Company and other business
in which the Company has an interest.
(36) To advertise, to publicise, or to do by any means, in order to promote goods, reputation, fame
and any other business in which the Company has an interest, whether it is for the Company’s own benefit, or
for the benefit of the business.
(37) To set up branches, or appoint agents both in the Kingdom and abroad.
(38) The Company may issue shares at a price equivalent to, higher, or lower than the set par value
in accordance with the provisions of the law governing public limited companies.
(39) To offer its shares for sale to the public.
The Company’s registered capital is 1,600,000,000 Baht (one thousand six hundred million Baht)
divided into 1,600,000,000 shares (one thousand six hundred million shares), with par value of 1 Baht
(one Baht) each, classified as 1,600,000,000 ordinary shares (one thousand six hundred million shares).
The head office shall be located in Bangkok Metropolis province.

Clause 4 The registered capital is amended by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.1 on September 2, 1999.
The par value is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.10 on March 26, 2003.
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ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

GENERAL PROVISIONS
1.

Unless otherwise indicated by the context of these Articles of Association, the word “Company” shall
mean The Siam Cement Public Company Limited.
CAPITAL AND SHARES

2.

The Company’s shares shall be shares with name certificates.

* 2.bis The Company may purchase the shares back and dispose of such shares. In case the Company
does not dispose or cannot dispose all of the said shares within the prescribed time, the Company
shall decrease its paid-up capital by means of cancelling the undisposed registered shares
in accordance with the law governing public limited companies or other laws, as the case may be.
**2.ter The Company may purchase the shares back according to Clause 2 bis above, provided that
approval from the general meeting of shareholders shall be required. The Board of Directors shall have
the authority to approve the said purchase-back if the amount of such shares does not exceed 10 percent
of the paid-up capital.
3.

The capital of the Company may be increased or decreased by a resolution of the general meeting
of shareholders of not less than three quarters of all the votes of the shareholders present at the meeting
and entitled to vote, and any additional capital shall be created by the issuance of new shares
either at a price equivalent to, higher, or lower than the set par value, in accordance with the provisions
of the law governing public limited companies. Such shares may be issued in one lot or from time to time.
The new shares may be offered for sale by the Company in one lot, in part or from time to time, and
may be first offered for sale to the shareholders in proportion to the number of shares already held
by each of them, or may be offered for sale to the public or other persons either in one lot or in part
in accordance with the resolution of the general meeting of shareholders.

*** 4.

In general, an alien shall not hold more than twenty-five percent of all issued shares of the Company, unless
under special circumstances provided in these Articles of Association.
An alien may hold more than twenty-five percent, but not more than forty percent of all issued shares
of the Company if it is a result from the sale of capital increase shares issued from time to time and
distributed on a private placement basis exclusively to aliens, whether the offering is made through
an individual, group of persons or institutions, as specified by the general meeting of shareholders.

Clause 2 bis is added by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.9 on March 27, 2002.
Clause 2 ter is added by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.10 on March 26, 2003.
Clause 4 is amended by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.1 on September 2, 1999.
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If the offering of newly issued shares to aliens in the second paragraph on any occasion is completed
resulting in the holding of shares of the Company by aliens exceeding twenty-five percent but
not exceeding forty percent, it shall be deemed that the sale of shares to aliens is completed, and
shall be deemed that the Company has a foreign shareholding limit equal to the limit on the date of
completion of share sales, whereby aliens must not hold more than forty percent of all the issued shares
of the Company.
In the case where sale of shares in paragraph two to aliens does not reach forty percent,
the Company may sell such shares to aliens in paragraph two until forty percent of the shares are sold,
if it deems appropriate.
The shareholding proportion in this case shall be in accordance with the report of the share registrar.
Companies or juristic partnerships with alien shareholders or partners holding fifty percent or more,
or foundations with objectives particularly or mainly for the benefit of aliens, or individuals or
juristic persons classified as aliens under the provisions of law are considered to be aliens under
these Articles of Association.
The Company shall not dispose of its shares to alien individuals or alien juristic persons that will result in the
alien shareholding proportion to be more than that specified in these Articles of Association.
The Company shall have the right to refuse the registration of share transfer if such share transfer causes
the alien shareholding proportion to be more than that specified in these Articles of Association.
* 4.bis If it appears that a non-Thai person becomes a shareholder, or a Thai shareholder is naturalized as
an alien or is enforced by law to be an alien and causes the number of alien shareholders to
exceed the proportion specified in Clause 4, the Board of Directors may, in writing, order such shareholder
to dispose of all or part of its shares to a Thai national, as the case may be, in order that
the number of alien shareholders is in the proportion specified in Clause 4, whereby the period and
conditions shall be specified by the Board of Directors. Any shareholder who does not comply with
such order of the Board of Directors as notified in writing shall not have the right to vote in
a general meeting of shareholders in regard to the number of shares to be disposed of by
the Board of Directors’ order.
The Board of Directors has the power to restrain any payment of dividend to a shareholder
who does not comply with the written order of the Board of Directors in the previous paragraph,
until such order has been complied with. Such shareholder shall neither have the right to demand interest
in the dividend restraint, nor to claim any damages thereof from the Company.
5.

The Board of Directors may call at any time for payment from the subscribers in respect of the money
being due on their shares. In making the call for payment of shares, a fourteen-day notice at least
shall be sent by registered post, or by direct delivery to the subscribers.

Clause 4 bis is amended by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.1 on September 2, 1999.
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* 6.

7.

8.
9.
10.

11.

Each share certificate shall be signed by at least one Director and the Corporate Secretary, or any person
authorized by the Board of Directors to sign or print his signature thereon on behalf of the Corporate Secretary,
or by any other means as provided under the law governing securities and exchange.
The Board of Directors may authorize the Shares Registrar under the law governing securities and
exchange to sign or print his signature, or to do by any other means provided under the law
governing securities and exchange, on the share certificates on behalf of the Board of Directors and
the Corporate Secretary.
The Board of Directors may appoint the Shares Registrar under the law governing securities and
exchange to act as Shares Registrar.
The Company may issue a share certificate, or several certificates to each shareholder for the shares held.
The certificate must contain the name of the Company; the registration number of the Company;
the date on which the Registrar registered the Company; the type, par value, and serial number of
the shares (if any); the share certification number; the number of shares; the name of the shareholder;
the signatures of the Director and/or the persons mentioned in Clause 6 and the date, month and
year on which the share certificate was issued.
The Company must issue the share certificates to the purchasers within two months from the date of
receipt of payment for the shares in full.
If two persons or more subscribe for or hold one share or several shares jointly, those persons shall be
jointly liable for the payment of shares and any amount in excess of the par value of such shares,
and shall appoint only one among themselves to exercise the rights as a subscriber or shareholder.
In case a shareholder requests a copy of the shareholder register, in whole or in part, together with
a certification of its accuracy by the Company and has duly paid to the Company the highest rate of fee
fixed by the law governing public limited companies, the Company shall comply with the request
within fourteen days from the date of receipt of such request.
In case a share certificate is torn, damaged, or materially defaced, when the shareholder has duly paid
to the Company the highest rate of fee fixed by the law governing public limited companies and
has returned such share certificate to the Company, the Company shall issue a new share certificate
in substitution to the shareholder within fourteen days from the date of receipt of such request
together with the complete evidence. The torn, damaged, or materially defaced share certificate
for which a new share certificate has been issued in substitution shall be deemed to be cancelled.
In case a share certificate is lost, or destroyed, the shareholder may apply to the Company for the issuance
of a new share certificate in substitution. The Company shall, upon the shareholder’s presentation
of the evidence of complaint given to the Inquiry Official, or other relevant evidence satisfactory to
the Company, issue a new share certificate in substitution. If the shareholder is unable to present
the said evidence, the Company may demand a letter of indemnity from the shareholder or
any other trustworthy person. In such case, when the shareholder has duly paid to the Company
the highest rate of fee fixed by the law governing public limited companies, the Company shall issue
a new share certificate in substitution to the shareholder within fourteen days from the date of receipt
of such request together with the complete evidence. The lost or destroyed share certificate for
which a new share certificate has been issued in substitution shall be deemed to be cancelled.

Clause 6 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.11 on March 24, 2004.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

A share transfer shall be valid upon the transferor’s endorsement of the share certificate by stating
the name of the transferee and having it signed by both the transferor and the transferee and upon
delivery of the share certificate to the transferee.
The transfer of shares shall be effective against the Company upon the Company having received
a request to register the transfer of the shares, but it shall be effective against a third party only after
the Company has registered the transfer of shares in the shareholder register. In such case, if the Company
considers such transfer to be legal, and not in violation of Clause 4 of the Company’s Articles of Association,
the Company shall register the transfer of the shares within fourteen days from the date of receipt
of the request. But if the Company believes that such transfer is incorrect or invalid, it shall inform
the person making the request within seven days after the date of receipt of the request.
If a share transferee wishes to acquire a new share certificate, he shall submit to the Company
a written request bearing the signatures of the share transferee and of at least one witness in
certification thereof and simultaneously return the old share certificate or other relevant evidence to
the Company. In this regard, if the Company believes that such transfer is legal and is not in violation of
Clause 4 of the Company’s Articles of Association, the Company shall register the transfer of the shares
within seven days from the date of receipt of the request, and the Company shall issue a new
share certificate within one month from the date of receipt of the request.
The Company shall suspend transfer of shares during the twenty-one days preceding a general meeting of
shareholders by notifying the shareholders in advance at the head office and every branch office of
the Company not less than fourteen days prior to the commencement date of cessation of the
registration of share transfer.
In the event of the death of a shareholder, the Company shall regard the legal executor of the estate
of the deceased as having the power to deal with the shares, including transfer of the shares.
If no executor is appointed, the Company shall recognize a person presenting the complete legal evidence
required by the Company’s rules as having the power of an executor of the estate or as an heir to
the estate.
The Company shall register and issue new share certificates within one month from the date of
receipt of the complete evidence.
If the guardian of a shareholder who is a minor, or an incompetent person; or the curator of a shareholder;
or a person who acquired the right of ownership to shares through inheritance or obtained shares
through bankruptcy of a shareholder; presents to the Company the complete legal evidence required
by the Company’s rules in order to get permission to transfer the shares, the Company will, upon
consideration that the evidence presented are true and complete, permit the transfer of such shares.
When a shareholder becomes a debtor to the Company, the Company has the right of retention
over all dividends and other benefits accrued on his shares in order to enable the Company to
receive settlement of his debt.
The Company may issue any kind of securities under the provisions of the law governing securities
and exchange, or other laws.
The issuance and the transfer of the securities as mentioned in the first paragraph shall be made
in accordance with the provisions of the law governing securities and exchange, or other laws,
as the case may be.
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18.

§

19.

20.

21.

22.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors shall call a shareholders’ meeting which is an annual ordinary general meeting
of shareholders within four months of the last day of the fiscal year of the Company.
The General Meetings of Shareholders other than the one referred to in the first paragraph shall be called
extraordinary general meetings.
The Board of Directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the Board
considers it expedient to do so.
One or more shareholders holding shares amounting to no less than ten percent of the total number
of shares sold may submit a written request to the Board of Directors to call an extraordinary
general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such a meeting shall be clearly stated
in the request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders
to be held within forty-five days from the date of receipt of such a request from the shareholders.
In case the Board of Directors does not hold the meeting within the period as prescribed under paragraph two,
the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding the number of shares
as required may call such a meeting within forty- five days from the completion of the period.
In this regard, the meeting shall be considered as the shareholders’ meeting called by the Board of Directors.
The Company shall be responsible for necessary expenses arising from such a meeting and
reasonably provide facilitation.
In case the quorum of the shareholders’ meeting called by the shareholders as prescribed under
paragraph three is not formed according to Clause 20, the shareholders as prescribed under
paragraph three shall be collectively responsible to the Company for expenses arising from such a meeting.
In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at
a general meeting of shareholders amounting to not less than twenty-five persons, or not less than
one half of the total number of shareholders, and in either case such shareholders shall hold
shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold, unless otherwise
stipulated by the law governing public limited companies.
The Chairman of the Board of Directors shall preside at every general meeting of shareholders.
If the Chairman of the Board is not present at a meeting, or cannot perform his duty, and if there is
a Vice-Chairman, the Vice-Chairman present at the meeting shall be the Chairman of the
Meeting. If there is no Vice-Chairman, or if the Vice-Chairman cannot perform his duty, the
shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the Chairman of the Meeting.
At a general meeting of shareholders, a shareholder may authorize a person who is sui juris as his proxy
to attend the meeting and vote on his behalf. The appointment shall be made in writing and signed by
the principal, and it shall be submitted to the Chairman of the Board or the person designated by
the Chairman of the Board, at the place of the meeting, before the proxy attends the meeting.
The proxy form shall be as specified by the Registrar under the law governing public limited companies.
In voting, it shall be deemed that the proxy has votes equal to the total number of votes of the shareholders
who appointed the proxy, unless the proxy has declared to the meeting prior to the vote that he will vote
on behalf of only certain of those principals, indicating the names of those principals and the number of
shares held by each of them.

Clause 19 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.25 on March 28, 2018.
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23.

24.

** 25.
26.

27.

Unless otherwise stipulated by these Articles of Association, or the law governing public limited companies,
any resolution at a general meeting of shareholders shall be passed by a simple majority of the shareholders
present at the meeting with the right to vote. In the event of a tie vote, the Chairman of the Meeting
shall have a casting vote.
In voting, the subscribers shall have votes equal to the number of shares subscribed by them.
One share is entitled to one vote.
Voting shall be made openly, unless at least five shareholders request a secret vote and the meeting
resolves accordingly. The method for the secret vote shall be as specified by the Chairman
of the Meeting.
The resolutions of the general meeting of shareholders in the following cases require no less than
three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting with the right to vote:
(a) sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company;
(b) purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies
by the Company;
(c) entering into, amending, or terminating contracts with respect to the granting of a lease of the whole
or important parts of the business of the Company, or the amalgamation of the business with
other persons with the purpose of profit and loss sharing.
A shareholder who has any special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except
for voting on the election of Directors.
In calling a general meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare a written notice
calling for the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed
to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information,
for approval, or for consideration, as the case may be, including the opinions of the Board of Directors
in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders and the Registrar for
their information at least seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting
shall also be published in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting.
The notice calling for the meeting shall be directly delivered to the recipient, or his representative, or
sent by registered mail.
The Board of Directors shall determine the place where the meeting mentioned in the first paragraph
shall take place.
At any general meeting of shareholders, if one hour has passed from the time specified for the meeting
and the number of shareholders and the aggregate number of shares held by the shareholders
attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such meeting was called as a result of
a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was called by
the Board of Directors, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting
shall be delivered to the shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting.
In the subsequent meeting, a quorum is not required.

Clause 25 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.20 on March 27, 2013.
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28.

* 29.

**

The Chairman of the general meeting of shareholders has the duty to conduct the meeting
in compliance with the Articles of Association relating to meetings and follow the sequence of
the agenda specified in the notice calling for the meeting unless the meeting may pass a resolution
allowing a change in the sequence of the agenda with a vote of not less than two-thirds of the number of
the shareholders present at the meeting.
If the consideration of the matters referred to in the first paragraph is finished, the shareholders
holding shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold may request
the meeting to consider matters other than those indicated in the notice calling for the meeting.
If the meeting has not concluded the consideration of the matters according to the sequence of
the agenda as referred to in the first paragraph, or the matters raised by the shareholders under
the second paragraph, as the case may be, and it is necessary to postpone the consideration
of the meeting, the meeting shall determine the place, date and time for the next meeting and
the Board of Directors shall, not less than seven days prior to the date of the meeting, deliver to
the shareholders the notice calling for the meeting, which indicates the place, date, time and
agenda of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper
not less than three days prior to the date of the meeting.
DIRECTORS
There shall be not less than nine, but not more than fifteen Directors, each of whom shall be appointed
and removed by general meetings of shareholders and not less than half of the Directors shall be
residents of the Kingdom.
The Directors must be natural persons with the following qualifications:
(1) having become sui juris;
(2) not being a bankrupt, incompetent or quasi-incompetent person;
(3) never having been sentenced to imprisonment by final judgement of the court for an offence
relating to property which was committed in bad faith;
(4) never having been expelled or removed from government service or organizations or
governmental agencies in punishment for dishonest performance of duties.
30.
The election of Directors at a general meeting of shareholders shall be carried out in
accordance with the following rules and procedures:
(1) A shareholder shall have one vote for each share he holds or represents.
(2) At the election of Directors, the shareholders shall vote for each individual candidate
nominated for Directors, but not exceeding the number of Directors required for that election.
The vote shall not be distributed.
(3) The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received
to the lowest, and shall be appointed as Directors in that order until all of the Director positions
are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise

Clause 29 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.25 on March 28, 2018.
Clause 29 1st paragraph is amended, the number of Directors is not more than fifteen, by the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company No.29 on March 30, 2022.
Clause 30 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.20 on March 27, 2013.
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*** 31.

32.

33.
34.

35.

36.

cause the number of Directors to be exceeded, the remaining appointment shall be made by
the Chairman of the Meeting who shall have a casting vote.
The Board of Directors shall elect one of their members to be Chairman and may elect one or
several Directors to be Vice Chairman or Vice Chairmen and to hold office for a period to be
determined by the Board.
The Board of Directors shall elect and appoint one Director as the President. In case the President
cannot perform his duty, the Board of Directors may appoint any person to act temporarily as the President.
The President shall receive compensation for being an employee of the Company and carrying out
his duty as the President, in addition to what he receives as a Director.
Except for the cases stipulated in Clause 21 and Clause 35 of these Articles of Association:
(a) in case the Chairman is unable to perform his duty, or in case the post of the Chairman becomes
vacant, the Vice-Chairman shall perform the duty on behalf of the Chairman;
(b) in case the Chairman and the Vice-Chairman are unable to perform their duties, or in case the post
of the Chairman and the Vice-Chairman become vacant, the Board of Directors shall appoint a Director
to perform the duty on behalf of the Chairman.
The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months at the place determined
by the Board.
At a meeting of the Board of Directors at least half the number of the Directors must be present to
constitute a quorum. If there are less than nine subsisting Directors, they may act only for the purpose of
increasing the number of Directors to the stated in Clause 29 or summoning a general meeting of
shareholders of the Company, provided that the provisions of this paragraph shall be subject to
the provisions of Clause 37.
If votes are asked for in passing a resolution, such resolution shall be passed by a simple majority.
Each Director is entitled to one vote, but a Director who has an interest in any matter shall not be entitled
to vote on such matter. In the event of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
The Vice-Chairman shall preside at a meeting of the Board of Directors in the absence of the Chairman,
when the Chairman is unable to perform his duty, or when the post of the Chairman becomes vacant.
The Board of Directors may appoint one of their members to preside at a meeting in the absence of
both Chairman and Vice-Chairman, when both the Chairman and the Vice-Chairman are unable to
perform their duties, or when the posts of Chairman and Vice-Chairman become vacant.
At the annual general meeting of shareholders, one-third of the Directors, or if their number is not
multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from the office.
The Directors retiring from office in the first and second years after registration of the conversion to
public limited company shall be done by means of volunteer of the Directors. If the number of Directors
who volunteer to retire from office does not meet the required number mentioned in the first paragraph,
then they shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the Director who has held office
the longest shall retire.
A retiring Director is eligible for re-election.

Clause 31 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.9 on March 27, 2002.
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37.

38.

39.

40.

*41.

In case of vacancies in the Board of Directors resulting in the number of Directors being less than
the member required for a quorum, the remaining Directors may perform any act in the name of
the Board of Directors only in matters relating to the calling of a general meeting of shareholders to elect
Directors to replace all the vacancies, and that such general meeting of shareholders shall be held
within one month from the date that the number of Directors falls below the number required for a quorum.
Subject to the provision of the first paragraph, in case of a vacancy in the Board of Directors for reasons
other than the expiration of the Director’s term of office, the Board of Directors shall elect a person
who has the qualifications and who possesses no prohibited characteristics under Clause 29 as
the substitute Director at the next meeting of the Board of Directors, unless the remaining term of office
of the said Director is less than two months. The resolution of the Board of Directors shall be made
by a vote of not less than three quarters of the number of Directors remaining.
The substitute Director under the first and second paragraphs shall hold office only for the remaining term
of office of the Director whom he replaces.
In calling a meeting of the Board of Directors, the Chairman or the person assigned by the Chairman
shall send a written notice calling for such meeting to the Directors not less than seven days prior to
the date of the meeting. Where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the Company,
the meeting may be called by other methods and an earlier meeting date may be chosen.
Apart from the vacancy upon the expiration under Clause 36, a Director shall vacate office when:
(1) he is no longer qualified for the office as specified in Clause 29;
(2) he gives notice of resignation to the Board of Directors, which shall be effective from the date
on which the Company receives the resignation letter;
(3) he has been absent from three consecutive regular meetings of the Board of Directors without
leave of absence, and the Board has passed a resolution by a vote of not less than half of all
the Directors that he retire from his office;
(4) the shareholders pass a resolution removing him from office in accordance with the provisions
of the law governing public limited companies;
(5) the court so orders;
(6) he dies.
The Board of Directors may authorize a Director, the Executive Committee, the Sub-Committee,
a person, or a juristic person to act jointly or separately for the purpose of performing any act
in accordance with the Objectives and the Articles of Association of the Company, and entitle them
to receive remuneration as determined by the Board. The Board of Directors shall have right to change
or withdraw the power thus delegated, or dismiss any person so appointed and appoint in his place
another person considered suitable.
The person or persons so appointed shall comply with rules, orders and policies imposed by
the Board of Directors.
An act shall be legally binding upon the Company when it has been duly signed by two Directors.

Clause 41, 1st paragraph is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.11 on March 24, 2004.
Clause 41, 2nd paragraph is added by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.9 on March 27, 2002.
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*** 42.

43.

* 44.
45.

Unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders, the Board of Directors shall be
empowered to designate the directors who may sign for and on behalf of the Company.
The Directors shall be paid remuneration and bonus, the amount of which shall be fixed by
the general meeting of shareholders in accordance with the resolution of the general meeting
of shareholders supported by a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of
the shareholders present at the meeting.
The remuneration and the bonus shall be distributed amongst the Directors in such manner as
they may themselves determine.
The Board of Directors shall prepare the annual report containing at least the following particulars:
(1) the name, location of the head office, category of business, all the numbers and types of shares
of the Company already sold, the numbers and types of shares of affiliated companies held by
the Company (if any),
(2) the name, location of the head office, category of business, all the numbers and types of shares
of the company already sold, the numbers and types of shares of any other company, or
private company in which the Company holds ten percent or more of the number of shares of
such other company or private company sold (if any);
(3) the particulars which a director is required to notify the Company without delay when
the following events occur:
(a) he has a direct or indirect interest in any contract which is entered into by the Company
during the fiscal year, by indicating the nature of the contract, names of the contracting parties
and interest of the Director in the contract (if any),
(b) he holds shares or debentures of the Company or an affiliated company by indicating
the total number of shares increasing or decreasing during the fiscal year (if any);
(4) remuneration, shares, debentures, or other rights and benefits which the Directors receive from
the Company and the names of Directors who receive;
(5) other particulars as specified in the law governing public limited companies.
(cancelled)
DIVIDEND
The Board of Directors is empowered to propose the profits in any year or the profits accumulated
in the preceding years to be distributed as dividends in any year to shareholders, or to propose
any other appropriation of profits.
The Board of Directors may pay interim dividends to the shareholders from time to time, if the Board
believes that the profits of the Company justify such payment, and after the dividends have been paid,
such dividend payment shall be reported to the shareholders at the following general meeting of shareholders.

Clause 42 is amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.11 on March 24, 2004.
Clause 44 is cancelled by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.11 on March 24, 2004.
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46.
47.

48.
49.

50.

51.

52.
53.

Payment of dividends shall be made within one month from the date of the resolution of the general meeting
of shareholders or the meeting of the Board of Directors, as the case may be. The shareholders shall be
notified in writing of such payment of dividends, and the notice shall also be published in a newspaper.
Where the shares of the increased capital of the Company have not yet been completely distributed as
registered, the Company may pay dividends, in whole or in part, by issuing new ordinary shares to
the shareholders, provided that it has the approval of the general meeting of shareholders.
The Company shall allocate not less than five percent of its annual profit minus the accumulated losses
brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten percent
of the registered capital.
ACCOUNT, FINANCE AND AUDITING
The fiscal year of the Company shall be from the 1st day of January to the 31st day of December of
that same year.
The Auditor has the power to examine during the office hours of the Company the accounts,
documents and any other evidence relating to the revenues and expenditures, including the assets
and liabilities of the Company. In this regard, the Auditor shall also have the power to question
the Directors, staff members, employees, persons holding any position or having any duty in
the Company, and agents of the Company, including directing them to clarify any matter or to deliver
documents or evidence in connection with the operation of the business of the Company.
The Auditor is empowered to employ at the Company’s expenses any person, ordinary or juristic,
to assist him in the examination of documents and accounts of the Company, subject to prior approval
from the Board.
The Auditor has the right to present a written explanation to the general meeting of shareholders
and has the duty to attend every general meeting of shareholder at which the balance sheet,
the statement of profit and loss and the problems relating to the accounts of the Company are to
be considered in order to explain to the shareholders the auditing of accounts. In this regard, the Company
shall also deliver to the Auditor the reports and documents of the Company that are to be received
by the shareholders at that general meeting of shareholders.
ISSUANCE OF DEBENTURES
The Company may issue debentures for sale to the public in accordance with the law governing
securities and exchange.
The issuance of debentures requires a resolution of the general meeting of shareholders passed
by a vote of not less than three quarters of the total number of votes of the shareholders attending
the meeting and having the right to vote.
ISSUANCE OF PREFERENCE SHARES
The Company may issue preference shares and designate the preferential rights only after
the general meeting of shareholders has passed a resolution by a vote of not less than three quarters
of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
Subject to the provisions of Clause 54, the preferential rights accruing to shares already issued
may not be changed.
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54.

55.

56.

†† 57.

CONVERSION OF PREFERENCE SHARES INTO ORDINARY SHARES
The conversion of preference shares into ordinary shares, whether in whole or in part, may be done
in accordance with the conditions and procedures fixed by the general meeting of shareholders
through a resolution passed by a vote of not less than three quarters of the total number of votes of
the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
The conversion of preference shares into ordinary shares may be done when the shareholder
submits the request for the conversion of shares to the Company together with the share certificate.
The conversion of shares under the second paragraph shall be effective from the date of submission
of the request by the shareholders.
In performing the duty under this Clause, the Company shall issue a new share certificate to the person
requesting the conversion within fourteen days from the date of receipt of the request.
PROVISIONS RELATING TO THE CONVERSION
After the Registrar has registered the conversion of the Company into a public limited company,
it shall be deemed that:
(1) the fiscal year of the year 1994 of the Company shall continue right after the fiscal year of the Company
prior to the conversion, by starting from the 1st day of January 1994 to the 31st day of December 1994,
(2) unallocated retained earnings, reserve fund according to the law and other reserve funds of
the Company existing prior to the conversion into a public limited company are the unallocated
retained earnings, reserve fund according to the law and other reserve funds of the Company
after the conversion.
After having registered the conversion of the Company into a public limited company, the Company
shall acquire all the assets, debts, rights and liabilities of the Company prior to the conversion into
a public limited company.
ADDITIONAL PROVISION
In the event that the Company or any of its subsidiaries agrees to enter into a connected transaction,
the definition of which is stipulated in the Notification of the Stock Exchange of Thailand governing
the entering into a connected transaction of a listed company, or a transaction concerning the acquisition
or disposition of asset, the definition of which is stipulated in the Notification of the Stock Exchange of
Thailand governing the entering into a transaction concerning the acquisition or disposition of asset,
as the case may be, the Company shall comply with the rules and procedures of such Notifications
accordingly.

Clause 57 is added by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.11 on March 24, 2004 and
amended by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.12 on March 23, 2005.
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