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ข้อ	1.	 ชื่อบริษัท	 “บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จำ�กัด	(มห�ชน)”

	 และมีชื่อเป็นภ�ษ�อังกฤษว่�	 “The	Siam	Cement

		 Public	Company	Limited”

ข้อ	2.	 บริษัทมีคว�มประสงค์ที่จะเสนอข�ยหุ้นต่อประช�ชน

ข้อ	3.	 วัตถุประสงค์ของบริษัท	มีจำ�นวน	39	ข้อ	ดังนี้	:-

	 (1)	 ประกอบกิจก�รผลิต	ซื้อ	ข�ย	แลกเปลี่ยน	หรือ

	 	 กระทำ�ด้วยประก�รอ่ืนซึ่งซีเมนต์หรือวัสดุที่ใช้	

	 	 หรือเก่ียวเน่ืองกับก�รก่อสร้�ง	อุตส�หกรรม	และ	

	 	 ผลิตภัณฑ์อื ่นใดที่ผลิตขึ้น	 โดยมีซีเมนต์เป็น

	 	 ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ

	 (2)	 ประกอบกิจก�รผลิต	ซื้อ	ข�ย	แลกเปลี่ยน	หรือ

	 	 กระทำ�ด้วยประก�รอื่นซึ่งทรัพย�กรธรรมช�ติ	

	 	 พลังง�นธรรมช�ติ	และพลังง�นอื่น	ทั้งในสภ�พ

	 	 วัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป	 และผลิตภัณฑ์

	 	 สำ�เร็จรูป

	 (3)	 ประกอบกิจก�รผลิต	ซ่อมแซม	ดัดแปลง	ติดตั้ง	

	 	 และค้�ซึ่งเครื่องจักร	เครื่องยนต์	เครื่องมือกล	

	 	 เคร่ืองทุ่นแรง	 ย�นพ�หนะ	 เคร่ืองกำ�เนิดพลังง�น

	 		 เครื่องใช้ไฟฟ้�	เครื่องสูบนำ้�	เครื่องทำ�คว�มร้อน	

	 	 เคร่ืองทำ�คว�มเย็น	เคร่ืองกำ�จัดมลภ�วะ	เคร่ืองครัว

  เครื่องโลหะ	 เครื่องสุขภัณฑ์	 เครื่องเคหภัณฑ์	

	 	 เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์	 อุปกรณ์ไฟฟ้�	 อุปกรณ์ประป�

		 	 และสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับนำ้�	 รวมทั้งอะไหล่	 อุปกรณ์	

	 	 วัสดุ	และชิ้นส่วนของสินค้�ดังกล่�วข�้งต้น

	 (4)	 ประกอบกิจก�รผลิต	ซ่อมแซม	ดัดแปลง	ติดตั้ง

		 	 และค้�ซ่ึงวัสดุก่อสร้�ง	 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

	 	 ในก�รก่อสร้�ง	 เครื่องมือช่�งทุกประเภท	 สี	

	 	 เครื่องมือท�สี	 แก้ว	 กระจก	 และเครื่องตกแต่ง

	 	 อ�ค�รทุกชนิด

	 (5)	 ประกอบกิจก�รผลิตและค้�พล�สติก	หรือสิ่งอื่น

	 	 ซึ่งมีลักษณะคล้�ยคลึงกันทั้งที่อยู่ ในสภ�พ

	 	 วัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป	 และผลิตภัณฑ์

	 	 สำ�เร็จรูป

หนังสือบริคณห์สนธิ
	 (6)	 ประกอบกิจก�รเหมืองแร่	หิน	กรวด	ทร�ย	ดิน

		 	 ตลอดจนกิจก�รอุตส�หกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ

	 	 สิ่งดังกล่�ว	ซื้อ	จำ�หน่�ยแร่	หิน	กรวด	ทร�ย	ดิน

	 	 และผลิตภัณฑ์จ�กอุตส�หกรรมดังกล�่ว	รวมทั้ง

	 	 ทรัพย�กรอย่�งอื่นที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�ร

	 	 ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 (7)	 ประกอบกิจก�รผลิตและค้�ย�งดิบ	ย�งแผ่น	หรือ

	 	 ย�งชนิดอื่น	 อันผลิตขึ้นหรือได้ม�จ�กส่วนใด

	 	 ส่วนหน่ึงของต้นย�งพ�ร�	รวมตลอดถึงย�งเทียม

		 	 สิ่งทำ�เทียม	วัตถุหรือสินค้�ดังกล่�วโดยกรรมวิธี

	 	 ท�งวิทย�ศ�สตร์

	 (8)	 ประกอบกิจก�รผลิต	 และค้�ย�รักษ�และ

	 	 ป้องกันโรคสำ�หรับคนและสัตว์	 อวัยวะเทียม	

	 	 เครื่องเวชภัณฑ์	 เคมีภัณฑ์	 เครื่องมือแพทย์	

	 	 เภสัชกรรม	และทันตกรรม	ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	

	 	 ปุ๋ย	 ย�ปร�บศัตรูพืชและแมลง	 ย�บำ�รุงพืช

	 	 และสัตว์ทุกชนิด	 เครื่องมือเครื่องใช้ในท�ง

	 	 วิทย�ศ�สตร์

	 (9)	 ประกอบกิจก�รผลิตและค้�พืชผลท�งก�รเกษตร

		 	 รวมทั้งทำ�ป่�ไม้	ทำ�สวนย�ง	และสวนอย่�งอื่น	

	 	 กิจก�รปศุสัตว์	 และผลิตผลสำ�เร็จรูปและกึ่ง

	 	 สำ�เร็จรูปจ�กสิ่งดังกล่�ว

	 (10)	ประกอบกิจก�รผลิตและค้�วัตถุดิบสำ�หรับ

	 	 เยื ่อกระด�ษ	 เยื ่อกระด�ษ	 กระด�ษกล่อง	

  ภ�ชนะบรรจุ	 และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	 ที่ทำ�จ�ก

	 	 กระด�ษ	 เครื่องเขียน	 แบบเรียน	 แบบพิมพ์

	 	 หนังสือ	 อุปกรณ์ก�รเรียน	 เครื ่องคำ�นวณ

	 	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

	 	 อย่�งอื่น	เครื่องพิมพ์	อุปกรณ์ก�รพิมพ์	สิ่งพิมพ์

	 	 หนังสือพิมพ์	ตู้เก็บเอกส�ร	และเคร่ืองใช้สำ�นักง�น

	 	 ทุกชนิด

	 (11)	ประกอบกิจก�รโรงพิมพ์	 รับพิมพ์หนังสือและ

  ส่ิงพิมพ์	พิมพ์หนังสือจำ�หน่�ย	และออกหนังสือพิมพ์

	 	 และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
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	 (12)	ประกอบกิจก�รสถ�นีบริก�รนำ้�มันเชื้อเพลิงและ

	 	 ก๊�ซ	และให้บริก�รซ่อมแซมบำ�รุงรักษ�	ตรวจสอบ

		 	 อัดฉีด	 พ่นนำ้�ย�กันสนิม	 สำ�หรับย�นพ�หนะ

	 	 ทุกประเภท	รวมทั้งบริก�รติดตั้ง	ตรวจสอบและ

	 	 แก้ไขอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับย�นพ�หนะ

	 (13)	ประกอบกิจก�รโรงแยกก๊�ซ	 โรงกล่ันนำ�้มัน	 โรงสี

		 	 โรงเลื่อย	 โรงง�นไสไม้และอบไม้	 โรงง�นไม้อัด

	 	 โรงง�นต่อตัวถังรถยนต์	 โรงง�นผลิตเซร�มิก

	 	 และเครื่องเคลือบ	โรงง�นผลิตเครื่องปั้นดินเผ�

	 	 โรงง�นอบพืช	โรงง�นอัดปอ	โรงง�นสกัดนำ�้มันพืช

		 	 โรงง�นเยื่อและกระด�ษ	 โรงง�นกล่อง	 โรงง�น

	 	 ภ�ชนะบรรจุ	 โรงง�นกระสอบ	 โรงง�นทอผ้�

	 		 โรงง�นป่ันด้�ย	โรงง�นย้อมและพิมพ์ลวดล�ยผ้�

		 	 โรงง�นผลิตและหล่อดอกย�งรถยนต์	 โรงง�น

	 	 ผลิตเหล็ก	โรงหล่อและกลึงโลหะ	โรงง�นสังกะสี	

	 	 โรงง�นผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป	โรงง�นผลิตแอลกอฮอล์

		 	 โรงง�นสุร�	โรงง�นก๊�ซ	โรงง�นบุหร่ี	โรงง�นนำ�้ต�ล

		 	 โรงง�นผลิตเครื่องใช้พล�สติก	 โรงง�นรีดและ

	 	 หล่อหลอมโลหะ	โรงง�นผลิตบ�นประตูหน้�ต่�ง

		 	 โรงง�นแก้ว	โรงง�นผลิตเคร่ืองด่ืม	โรงง�นหล่อย�ง	

  โ ร ง ง�นประกอบ เค ร่ืองยน ต์และรถยนต์ 	

	 	 โรงง�นอุตส�หกรรมปิโตรเคมี	 โรงง�นผลิต

	 	 ส่วนประกอบและอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์	

	 	 โรงง�นผลิตอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ	และโรงง�น

	 	 อืน่	ๆ 		เพือ่ประโยชนแ์ละหรอืสง่เสรมิวตัถปุระสงค์

	 	 ของบริษัท

	 (14)	ประกอบกิจก�รขนส่งและขนถ่�ยสินค�้	และคน

	 	 โดยส�รทั้งท�งบก	ท�งอ�ก�ศ	ท�งนำ้�	 เข�้เป็น

	 	 ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยต�ม

	 	 กฎหม�ยว่�ด้วยเรือไทยหรือเรือที่จดทะเบียน

	 	 ต�มกฎหม�ยอื่น	 กิจก�รท่องเที่ยว	 และโรงแรม	

	 	 ทั้งภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ	 รวมทั้ง

	 	 รับให้บริก�รนำ�ของออกจ�กด่�นศุลก�กรต�ม

	 	 พิธีก�รศุลก�กร	และก�รจัดห�ระว�งให้แก่ผู้ขนส่ง

	 	 หรือผู้ส่งสินค้�

	 (15)	ประกอบกิจก�รเป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�ง	ออกแบบ

	 	 รับปรึกษ�ง�นก่อสร้�ง	และง�นเกี่ยวกับวัสดุ

	 	 ก่อสร้�งทั่วไป	 และทำ�ก�รก่อสร้�งอ�ค�รหรือ

	 	 สิ่งใดๆ	รวมทั้งรับทำ�ง�นโยธ�ทุกชนิด

	 (16)	ประกอบธุรกิจบริก�รคำ�้ประกันหน้ีสิน	คว�มรับผิด

		 	 และก�รปฏิบัติต�มสัญญ�ของบุคคลอื่น	รวมทั้ง

	 	 บริก�รคำ้�ประกันบุคคลซ่ึงเดินท�งเข้�ม�ใน

	 	 ประเทศ	 หรือเดินท�งออกไปต่�งประเทศต�ม

	 	 กฎหม�ยเกี่ยวกับคนเข้�เมือง	 กฎหม�ยเกี่ยวกับ

	 	 ภ�ษีอ�กร	 และกฎหม�ยอื่น	 ตลอดทั้งเป็น

	 	 ผู้รับเรือนในก�รคำ้�ประกันดังกล�่ว

	 (17)	ให้บริก�รท�งด้�นก�รบริห�ร	 ก�รจัดก�รธุรกิจ

	 	 อุตส�หกรรม	หรือวิช�ก�รใดๆ	แก่บุคคลอื่น

	 (18)	ประกอบกิจก�รบริก�รและให้คำ�แนะนำ�ท�งก�ร

	 	 ขนส่ง	 และวิช�ก�รอย�่งอื่น	 ตลอดจนกฎหม�ย	

	 	 บัญชี	 วิศวกรรม	 สถ�ปัตยกรรม	 เกษตรกรรม

	 	 กิจก�รโฆษณ�	และประช�สัมพันธ์

	 (19)	ประกอบธุรกิจบริก�ร	 รับเป็นที่ปรึกษ�และให้

	 	 ค ำ�แนะน ำ�ก�รบร ิห�รธ ุรก ิจ	 เกษตรกรรม	

	 	 พ�ณิชยกรรม	 อุตส�หกรรม	 รวมทั ้งปัญห�

	 	 ก�รผลิต	ก�รตล�ด	และจัดจำ�หน่�ย

	 (20)	ประกอบกิจก�รบริก�รจัดเก็บ	รวบรวม	จัดทำ�

	 	 จัดพิมพ์	และเผยแพร่สถิติข้อมูลเอกส�รหรือ

	 	 หลักฐ�น	รวมตลอดทั้งวิเคร�ะห์และประเมินผล

	 	 ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบุคคลใดๆ	

	 (21)	ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล	 สถ�นพย�บ�ล	

	 	 รับรักษ�คนไข้และผู้ป่วยเจ็บ	 รับทำ�ก�รฝึกสอน

	 	 และอบรมท�งด้�นวิช�ก�รเกี่ยวกับก�รแพทย์	

	 	 ก�รพย�บ�ล	ก�รอน�มัย	และก�รส�ธ�รณสุข

	 (22)	ประกอบธุรกิจบริก�ร	รับเป็นผู้จัดก�ร	และดูแล

	 	 ผลประโยชน์	 เก็บผลประโยชน์และจัดก�ร

	 	 ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
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	 (23)	ประกอบกิจก�รซื้อ	ข�ย	แลกเปลี่ยนเงินตร�

	 	 ต่�งประเทศ	 (เมื่อได้รับอนุญ�ตจ�กกระทรวง

	 	 ก�รคลังหรือผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยแล้ว)

	 (24)	ประกอบกิจก�รประมูล	 เพื่อข�ยสินค้�และ

	 	 รับจ้�งทำ�ของต�มวัตถุประสงค์ของบริษัท	ให้แก่

	 	 บุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	ส่วนร�ชก�ร	และ

	 	 องค์ก�รของรัฐ

	 (25)	ทำ�ก�รเป็นน�ยหน้�	ตัวแทน	และตัวแทนค้�ต่�ง

	 	 เกี่ยวกับกิจก�รค�้	และธุรกิจทุกประเภท	ยกเว้น

	 	 ธุรกิจประกันภัย	 ก�รจัดห�สม�ชิกให้สม�คม

	 	 และก�รค้�หลักทรัพย์

	 (26)	ประกอบกิจก�รค้�	ก�รนำ�เข้�ม�ในประเทศและ

	 	 ส่งออกไปยังต่�งประเทศซ่ึงสินค้�ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

	 	 ก�รก่อสร้�ง	 อุตส�หกรรม	 พ�ณิชยกรรม

	 	 เกษตรกรรม	หรือต�มท่ีกำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์

	 	 หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้

	 (27)	กระทำ�ก�รสำ�รวจ	 สอบสวน	 วิจัย	 ตรวจ	 แยก

	 	 หรือกระทำ�ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ม�ซึ่งแร่ธ�ตุ	

	 	 ว ัตถุด ิบ	หรือข้อมูลเพื่อใช้ในก�รผลิตหรือ

	 	 จำ�หน่�ยสินค้�ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์	

	 	 หรือเพื่อให้ได้ม�ซึ่งวัสดุใดๆ	ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่อง

	 	 กับธุรกิจก�รก่อสร้�ง	และอุตส�หกรรม

	 (28)	จัดให้ได้ม�ซึ่งสัมปท�น	ประท�นบัตร	สิทธิบัตร

	 		 ลิขสิทธิ์	เครื่องหม�ยก�รค้�	เครื่องหม�ยบริก�ร

	 	 เครื่องหม�ยรับรอง	 เครื่องหม�ยร่วม	 แบบแผน

	 	 กรรมวิธีก�รผลิต	และสิทธิใดๆ	บรรด�ที่เห็นว่�

	 	 เป็นประโยชน์แก่กิจก�รของบริษัท	หรือกิจก�รอ่ืน

	 	 ที่บริษัทมีส่วนได้เสีย

	 (29)	จัดก�รโดยวิธีใดๆ		เพื่อให้ได้ม�ซึ่งกรรมสิทธิ์

	 	 ฝ�ก	 รับฝ�ก	 เช่�	 ให้เช่�	 เช่�ซื้อ	 ให้เช่�ซื ้อ	

	 	 ข�ยฝ�ก	 ซื้อฝ�ก	 จำ�นอง	 รับจำ�นอง	 จำ�นำ�	

	 	 รับจำ�นำ�	แลกเปล่ียน	หรือจำ�หน่�ยซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

		 	 ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นๆ	เพื่อกิจก�ร

	 	 ของบริษัท	หรือกิจก�รอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย

	 		 ทั้งน้ียกเว้นกิจก�รเครดิตฟองซิเอร์ต�มกฎหม�ย

	 	 ว่�ด้วยก�รประกอบธุรกิจเงินทุน	ธุรกิจหลักทรัพย์

		 	 และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร	์และกิจก�รคลังสินค�้

	 	 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมกิจก�รค้�ข�ย

	 	 อันกระทบถึงคว�มปลอดภัยหรือผ�สุกแห่ง

	 	 ส�ธ�รณชน	เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย

	 (30)	 กู้ยืมเงิน	หรือจัดห�เงินโดยวิธีก�รอย่�งหน่ึงอย่�งใด

	 	 ต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร	 เพื่อประโยชน์

	 	 แก่กิจก�รของบริษัท	 หรือกิจก�รอื่นที่บริษัทมี

	 	 ส่วนได้เสีย	 รวมทั้งก�รเข้�คำ้�ประกันก�รกู้ยืม

	 	 ของบริษัทหรือกิจก�รดังกล่�ว	 โดยก�รนำ�

	 	 ทรัพย์สินของบริษัท	 รวมทั้งเงินทุนของบริษัทที่

	 	 ยังไม่ได้เรียกให้ส่งไปจำ�นำ�	จำ�นองหรือกระทำ�ก�ร

	 	 อย่�งหน่ึงอย่�งใด	 เพ่ือก�รคำ�้ประกันหน้ีดังกล่�ว

	 (31)	สั่งจ่�ย	 ออก	 รับ	 โอน	 รับรอง	 หรือสลักหลัง

	 	 ตั๋วเงิน	 หรือตร�ส�รที่เปลี่ยนมือได้อื ่นๆ	 ซึ่ง

	 	 เก่ียวกับก�รเงิน	รวมท้ังใบรับประกัน	เพ่ือประโยชน์

	 	 แก่กิจก�รของบริษัท	 หรือกิจก�รอื่นที่บริษัท

	 	 มีส่วนได้เสีย	ทั้งนี้	 ยกเว้นกิจก�รธน�ค�รต�ม

	 	 กฎหม�ยว่�ด้วยก�รธน�ค�รพ�ณิชย์	 กิจก�ร

	 	 ธุรกิจเงินทุน	 ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ต�มกฎหม�ย

	 	 ว่�ด้วยก�รประกอบธุรกิจเงินทุน	 ธุรกิจหลักทรัพย์

	 	 และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	 และกิจก�รธุรกิจ

	 	 หลักทรัพย์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

	 	 ตล�ดหลักทรัพย์	 เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตต�ม

	 	 กฎหม�ย

	 (32)	 ให้กู้ยืมเงิน	 ให้สินเช่ือท�งก�รค้�	 รับรองหน้ี	หรือ

	 	 ให้เครดิตด้วยวิธีก�รอื่น	 โดยจะมีหลักประกัน

	 	 หรือไม่ก็ต�ม	เพื่อประโยชน์แก่กิจก�รของบริษัท

	 	 หรือกิจก�รที่บริษัทมีส่วนได้เสีย	ไม่ว่�จะเป็น

	 	 ประโยชน์โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

	 (33)	ประกอบกิจก�รซ้ือ	ข�ย	แลกเปล่ียน	หุ้น	หุ้นกู้	และ	

	 	 หลักทรัพย์ใดๆ	 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์

	 	 และตล�ดหลักทรัพย์ในตล�ดหลักทรัพย์
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	 (34)	 เข้�ร่วมในกิจก�รร่วมค้�	 เข้�ร่วมลงทุน	 กับ

	 	 บุคคลธรรมด�	นิติบุคคล	หรือคณะบุคคลเข้�ถือหุ้น

	 	 ในบริษัทจำ�กัด	บริษัทมห�ชนจำ�กัด	หรือเข้�เป็น

	 	 หุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วน

	 	 จำ�กัด	 ไม่ว่�บริษัทจำ�กัด	 บริษัทมห�ชนจำ�กัด

	 	 หรือห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดนั้นจะมีวัตถุประสงค์

	 	 ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ต�ม	 รวมทั้งลงทุนจัดก�ร

	 	 ก�รเงินและทรัพย์สินของบริษัทต�มมติของ

	 	 คณะกรรมก�รของบริษัทจะเห็นสมควร	ทั้งนี ้

	 	 ภ�ยในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 (35)	บริจ�ค	ให้	หรือจำ�หน่�ยจ�่ยโอนโดยวิธีใดๆ	ซึ่ง

	 	 เงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในท�งก�รกุศล

	 	 ส�ธ�รณะ	หรือเพื่อเป็นก�รส่งเสริมสนับสนุน

	 	 สถ�นะและชื่อเสียงของบริษัท	 และกิจก�รอื่นใด

	 	 ที่บริษัทมีส่วนได้เสีย

	 (36)	 โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	หรือกระทำ�ก�รโดยวิธีใดๆ

	 	 เพื่อเป็นก�รเผยแพร่สินค้�	ชื่อเสียง	เกียรติคุณ	

	 	 และกิจก�รอ่ืนใดท่ีบริษัทมีส่วนได้เสีย	ไม่ว่�จะเป็น

	 	 ก�รกระทำ�เพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง	 หรือเพื่อ

	 	 ประโยชน์ในก�รประกอบธุรกิจก�รค้�

	 (37)	จัดตั้งสำ�นักง�นส�ข�	หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งใน

	 	 ประเทศและนอกประเทศ

	 (38)	บริษัทจะออกหุ้นโดยร�ค�เท่�กับ	 หรือสูงกว่�

		 	 หรือตำ่�กว่�มูลค่�ของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้	ทั้งนี้ภ�ยใต้

	 	 บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด

	 (39)	 เสนอข�ยหุ้นต่อประช�ชน

ข้อ	4	แก้ไขทุนจดทะเบียน	โดยมติท่ีประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น	คร้ังท่ี	1	เม่ือวันท่ี	2	กันย�ยน	
	 2542

	 แก้ไขมูลค่�หุ้น	โดยมติท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	คร้ังท่ี	10	เม่ือวันท่ี	26	มีน�คม	2546

ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจำ�นวน	1,600,000,000	 บ�ท	(หนึ่งพัน

	 หกร้อยล้�นบ�ท)	 แบ่งออกเป็น	1,600,000,000	 หุ้น	

	 (หน่ึงพันหกร้อยล้�นหุ้น)	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท	(หน่ึงบ�ท)

		 โดยแยกออกเป็นหุ้นส�มัญ	1,600,000,000	 หุ้น	(หนึ่ง

	 พันหกร้อยล้�นหุ้น)

ข้อ	5.	 ท่ีต้ังสำ�นักง�นใหญ่จะต้ังอยู่	ณ	จังหวัดกรุงเทพมห�นคร
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ขอบังคับของบริษทัปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

บททั่วไป 

ขอ้ 1 ในขอ้บงัคบันีถ้า้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอ่ืน คาํว่า “บริษัท” ใหห้มายความถึง บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ทุนและหุน้ 

ขอ้ 2 หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอ  

∗ ขอ้ 2 ทวิ บริษัทอาจซือ้หุน้คืนและทาํการจาํหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน ถา้ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ใหบ้ริษัทลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้ภายใตบ้ังคบักฎหมายว่าดว้ย

บริษัทมหาชนจาํกดัหรือตามกฎหมายอ่ืนแลว้แตก่รณี  

∗∗ ขอ้ 2 ตรี ในการซือ้หุน้คืนตามขอ้ 2 ทวิ ใหส้ามารถทาํไดโ้ดยตอ้งไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการซือ้หุน้คืน

ในแต่ละคราวท่ีจาํนวนไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการอนุมติั

การซือ้หุน้คืนได ้ 

ขอ้ 3 ทุนของบริษัทเพ่ิมขึน้หรือลดลงไดโ้ดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และทนุท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ใหอ้อกหุน้ใหม ่

โดยเรียกชาํระมลูค่าหุน้เท่ากบัหรือสงูกวา่หรือตํ่ากวา่มลูค่าท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กไ็ด ้ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบักฎหมาย

วา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั หุน้เช่นวา่นีจ้ะออกครัง้เดียวหรือออกเป็นคราว ๆ ก็ได ้

 หุน้ท่ีเพ่ิมขึน้บริษัทจะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ตามสว่นจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอ่ืน ไมว่า่ทัง้หมด

หรือบางสว่นก็ได ้ทัง้นี ้ตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

†***ขอ้ 4 ตามปกติบริษัทจะมีบุคคลต่างดา้วถือหุน้มากกว่ารอ้ยละย่ีสิบหา้ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีไดอ้อกแลว้ไมไ่ด ้

เวน้แตจ่ะเป็นกรณีพิเศษท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้นี ้

 บริษัทอาจมีบุคคลต่างดา้วถือหุน้มากกว่ารอ้ยละย่ีสิบหา้แต่ไม่มากกว่ารอ้ยละสี่สิบของจาํนวนหุน้ทัง้หมด

ท่ีไดอ้อกแลว้ได ้ถา้เป็นผลจากการขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เป็นครัง้คราวและขายเป็นการเฉพาะเจาะจง

ตอ่บคุคลตา่งดา้ว ไมว่า่จะเป็นการเสนอขายตอ่บคุคล กลุม่บคุคล หรือสถาบนั ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

 เม่ือการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลต่างดา้วดงักล่าวในวรรคสองคราวใดเสร็จสิน้ลงจนมีผลทาํให้

บริษัทมีหุน้ท่ีถือโดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละย่ีสิบห้าจนถึงรอ้ยละสี่สิบ ก็ใหถ้ือว่าการขายหุ ้น

แก่บุคคลต่างดา้วนัน้เป็นอนัเสรจ็สิน้ และใหถื้อว่าบริษัทมีขอ้จาํกดัอตัราสว่นการถือหุน้ของบคุคลต่างดา้ว

เท่ากับอตัราส่วนท่ีเป็นอยู่ในวนัท่ีการขายหุน้แลว้เสร็จคือบุคคลต่างดา้วตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละสี่สิบ

ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีไดอ้อกแลว้  

 ในกรณีท่ีมีการขายหุน้ตามวรรคสองยงัขายหุน้แก่บคุคลตา่งดา้วไดไ้มถ่งึรอ้ยละสี่สิบ ถา้บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ก็อาจจะใหมี้การขายหุน้แก่บคุคลตา่งดา้วตามวรรคสองใหค้รบรอ้ยละสี่สิบได ้
                                                           
ขอ้ 2 ทวิ เพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 9 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2545 

ขอ้ 2 ตร ี เพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 10 เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2546 

ขอ้ 4 เแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1 เม่ือวนัที่ 2 กนัยายน 2542 
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 การนบัสดัสว่นการถือหุน้ตามขอ้บงัคบัขอ้นีใ้หถื้อตามรายงานของนายทะเบียนหุน้  

 บริษัทหรือหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีบคุคลตา่งดา้วถือหุน้หรือเป็นหุน้สว่นตัง้แตร่อ้ยละหา้สิบของทนุทัง้หมด
ขึน้ไปก็ดี หรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชนข์องคนต่างดา้ว โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือ
บุคคลหรือนิติบคุคลท่ีเป็นบคุคลต่างดา้วตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายก็ดี ใหถื้อว่าบุคคลหรือนิติบคุคลนัน้
เป็นบคุคลตา่งดา้วตามความในขอ้บงัคบันี ้ 

 หา้มมิใหบ้ริษัทจาํหน่ายหุน้ของบริษัทใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วอันจะมีผลทาํให้

อตัราสว่นการถือหุน้ของบคุคลตา่งดา้วมากกวา่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ 

 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไมล่งทะเบียนการโอนหุน้ ถา้การโอนหุน้นัน้จะมีผลทาํใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของบคุคลต่างดา้ว

มีมากกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ 

* ขอ้ 4 ทวิ หากปรากฏว่า เม่ือใดผูถ้ือหุน้ท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยเขา้มาถือหุน้หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทยอยู่ก่อนแลว้

ไดแ้ปลงสญัชาติเป็นคนต่างดา้ว หรือมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นคนต่างดา้วจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทมีผูถื้อหุน้

เป็นบุคคลต่างดา้วมากกว่าอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 4 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจสั่งเป็นหนังสือ

ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งเป็นตน้เหตุนัน้จาํหน่ายหุน้ของตนแก่บุคคลสญัชาติไทยบางส่วนหรือทัง้หมดแลว้แต่กรณี 

เพ่ือใหบ้ริษัทมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลต่างดา้วตามอัตราส่วนท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 4 ทัง้นี ้ตามระยะเวลาและ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด ผูถื้อหุน้ใดฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามคาํสั่งของคณะกรรมการท่ีไดแ้จง้ใหต้นทราบ

เป็นหนงัสือแลว้ ผูถื้อหุน้นัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงเป็นคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัจาํนวนหุน้

ท่ีคณะกรรมการสั่งใหจ้าํหนา่ย 

 คณะกรรมการมีอาํนาจระงบัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งคณะกรรมการท่ีสั่ง

ตามวรรคแรกซึ่งคณะกรรมการไดแ้จง้คาํสั่งเป็นหนังสือใหผู้ถื้อหุน้นัน้ทราบแลว้จนกว่าจะไดป้ฏิบัติตามคาํสั่ง

ของคณะกรรมการดงักลา่ว และผูถื้อหุน้นัน้จะคิดเอาดอกเบีย้ในเงินปันผลท่ีถกูระงบัจ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ  

จากบริษัทไมไ่ด ้ 

ขอ้ 5 บรรดาเงินค่าหุน้ท่ีจะตอ้งชาํระ คณะกรรมการจะเรียกใหผู้จ้องหุน้ส่งใชเ้ม่ือใดก็ได ้การเรียกเงินค่าหุน้นัน้

ใหส้่งคาํบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบสี่วนัดว้ยจดหมายส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหก้บั

ผูจ้องหุน้โดยตรง  

* ขอ้ 6 ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนและเลขานุการของบริษัทหรือผู้ท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายใหล้งลายมือช่ือแทนเลขานุการเป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือไวร้่วมกัน หรือใชวิ้ธีการอ่ืนใด
ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
มีอาํนาจลงหรือพิมพล์ายมือช่ือ หรือใชวิ้ธีการอ่ืนใดภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ในใบหุน้แทนกรรมการและเลขานกุารบริษัทก็ได ้ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้ก็ได ้ 

                                                           
ขอ้ 4 ทวิ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1 เม่ือวนัที่ 2  กนัยายน 2542 

ขอ้ 6 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 11 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2547 
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ขอ้ 7 บริษัทจะออกใบหุน้ฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ก็ได ้ในใบหุน้ของบริษัทตอ้งระบุช่ือบริษัท 

เลขทะเบียนบริษัท วนัท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า  เลขหมายหุน้ (ถา้มี) เลขท่ีใบหุน้ 

จาํนวนหุน้ ช่ือผูถื้อหุน้ ลายมือช่ือกรรมการ และหรือบคุคลอ่ืนตามขอ้ 6 และวนั เดือน ปี ท่ีออกใบหุน้  

ขอ้ 8 บริษัทตอ้งจดัทาํใบหุน้มอบใหผู้ซ้ือ้ภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัชาํระเงินคา่หุน้ครบถว้น 

ขอ้ 9 บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองหุน้หรือถือหุน้หุน้เดียวหรอืหลายหุน้รว่มกนั บุคคลเหลา่นัน้ตอ้งรบัผิดรว่มกนั

ในการส่งใชเ้งินค่าหุน้ เงินท่ีสูงกว่ามูลค่าหุน้ และตอ้งแต่งตัง้ใหบุ้คคลในจาํนวนนัน้แต่เพียงคนเดียว

เป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้  

ขอ้ 10 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ขอสาํเนาทะเบียนผูถื้อหุน้ทัง้หมดหรือบางส่วนพรอ้มดว้ยคาํรบัรองของบริษัทว่าถูกตอ้ง

และไดเ้สียค่าธรรมเนียมในอตัราสูงสุดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดกาํหนดแลว้ ใหบ้ริษัท

จดัทาํสาํเนาดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสิบสี่วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัคาํขอ 

 ในกรณีท่ีใบหุน้ฉีกขาดหรือชาํรุด หรือลบเลือนในสาระสาํคญั เม่ือผูถื้อหุน้ไดเ้สียค่าธรรมเนียมในอตัราสงูสุด

ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด และสง่ใบหุน้นัน้คืนแกบ่ริษัท ใหบ้ริษัทออกใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสิบสี่วนันบัแตว่นัไดร้บัคาํขอ พรอ้มทัง้หลกัฐานครบถว้น ใบหุน้ท่ีฉีกขาดหรือชาํรุดหรือ

ลบเลือนในสาระสาํคญัท่ีไดมี้การออกใบหุน้ใหมแ่ทนแลว้ใหถื้อวา่เป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ 11 ในกรณีท่ีใบหุน้สญูหายหรือถูกทาํลาย ผูถื้อหุน้มีสิทธิย่ืนคาํขอต่อบริษัทเพ่ือใหอ้อกใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทนได ้

บริษัทจะออกใบหุน้ฉบบัใหม่ใหแ้ทนในเม่ือผูถื้อหุน้แสดงหลกัฐานการแจง้ความตอ่พนกังานสอบสวน หรือ

หลกัฐานอ่ืนใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดแ้ก่บริษัท ถา้ผูถื้อหุน้ไม่อาจแสดงหลกัฐานดงักล่าวได ้บริษัทจะใหผู้ถื้อหุน้หรือ

บุคคลอ่ืนท่ีบริษัทเช่ือถือทาํหนังสือรบัรองชดใชค้่าเสียหายไวต้่อบริษัทก็ได ้ในกรณีนีเ้ม่ือผูถื้อหุน้ไดช้าํระ

ค่าธรรมเนียมในอตัราสงูสดุตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนดแลว้ ใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหมแ่ทน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัไดร้บัคาํขอพรอ้มทัง้หลกัฐานครบถว้น ใบหุน้ท่ีสญูหายหรือถกูทาํลาย

ท่ีไดมี้การออกใบหุน้ใหมแ่ทนแลว้ใหถื้อวา่เป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ 12 การโอนหุน้ย่อมสมบรูณเ์ม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบช่ืุอผูร้บัโอนและลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน

และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน  

 การโอนหุ ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทไดร้ับคาํร ้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ ้นแลว้ แต่จะใช้

ยันบุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ ในการนีห้ากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นั้น

ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัของบริษัทใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้

ภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัไดร้บัคาํรอ้งขอนัน้ แต่ถา้บริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ ์ใหบ้ริษัท

แจง้ปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุน้แก่ผูย่ื้นคาํรอ้งภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัไดร้บัคาํรอ้งขอ  

 ในกรณีท่ีผูร้บัโอนประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ใหร้อ้งขอต่อบริษัทโดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูร้บัโอนหุน้ 

และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือช่ือรบัรองพรอ้มทัง้เวนคืนใบหุน้เดิม หรือหลกัฐานอ่ืนใหแ้ก่บริษัท ในการนี ้

หากบริษัทเห็นว่าการโอนนัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ 4 แห่งขอ้บังคบัของบริษัท

ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันไดร้ับคาํรอ้งขอและบริษัทตอ้งออกใบหุน้ใหม่

ภายในหนึ่งเดือนนบัแตว่นัไดร้บัคาํรอ้งขอ  

ขอ้ 13 บริษัทจะงดการโอนหุน้ในระหวา่งเวลาย่ีสิบเอด็วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบสี่วนัก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียน

การโอนหุน้  
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ขอ้ 14 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตาย บริษัทจะถือว่าผูจ้ัดการมรดกท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมีอาํนาจจัดการเก่ียวกับหุน้ 

รวมทัง้การโอนหุน้ของผูต้ายนัน้ได ้ 

 ถา้ไม่มีผูจ้ัดการมรดก บริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไดน้าํหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายครบถว้น

ตามระเบียบท่ีบริษัทกาํหนดมาแสดงเป็นผูมี้อาํนาจดงัผูจ้ดัการมรดกหรือเป็นผูร้บัมรดกได ้ 

 ใหบ้ริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหใ้หมภ่ายในหนึ่งเดือนนบัแตว่นัไดร้บัหลกัฐานครบถว้น 

ขอ้ 15 ผูป้กครองผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทักษ์ของผูถื้อหุน้ หรือผูมี้กรรมสิทธ์ิในหุน้โดยทางรบัมรดกหรือไดม้า

โดยผูถื้อหุน้ลม้ละลาย หากบคุคลดงักลา่วไดน้าํหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายครบถว้นตามระเบียบท่ีบริษัทกาํหนด

มาแสดงตอ่บริษัทเพ่ือขอโอนหุน้ เม่ือบริษัทไดพิ้จารณาเห็นวา่ถกูตอ้งครบถว้นแลว้จงึจะใหโ้อนหุน้นัน้ได ้ 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ใดเป็นลกูหนีบ้ริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและประโยชนต์า่ง ๆ อนัเกิดจาก

หุน้ของผูน้ัน้เพ่ือชาํระหนีใ้หแ้ก่บริษัทได ้ 

ขอ้ 17 บริษัทอาจออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตามกฎหมายอ่ืนได ้

 การออกและการโอนหลกัทรพัยด์งักล่าวในวรรคแรกใหก้ระทาํไดภ้ายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายอ่ืนแลว้แตก่รณี 

การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 18 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั 

* ขอ้ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด 

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ  รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนั

นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุ

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน

รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

 

                                                           
ขอ้ 19 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 25 เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2561 
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ขอ้ 20 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด

จะบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  

ขอ้ 21 ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 22 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ

ผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเขา้ประชุม หนังสือมอบฉันทะ

ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ

มีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึง่มอบฉนัทะ

เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย  

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีไมมี่ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติ

เรื่องใด ๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้

ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติ

ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชมุกาํหนด 

ขอ้ 24 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั  

* ขอ้ 25 การลงมติใด ๆ ถา้ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผูถื้อหุน้นัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ไม่ได ้

เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 

                                                           
ขอ้ 25 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 20 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2556 



 

13 

 

ขอ้ 26 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า

เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้

ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้

 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง  

ขอ้ 27 การประชุมผูถื้อหุน้เม่ือไดเ้รียกนดัเวลาใด ๆ ถา้ไดล้่วงเวลานัน้ไปแลว้หนึ่งชั่วโมง แต่รวมจาํนวนผูถื้อหุน้

และจาํนวนหุน้ของผูถ้ือหุน้ซึ่งเขา้ประชุมยังไม่ครบองคป์ระชุม  และถา้การนัดประชุมนั้นไดเ้รียกนัด

โดยผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกการประชุม และใหก้ารประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมนัน้เรียกนดั

โดยคณะกรรมการก็ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั

ก่อนประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่าํตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 28 ประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทวา่ดว้ยการประชมุ 

ในการนีต้อ้งดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุ

จะมีมติใหเ้ปลี่ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ

อีกก็ได ้ 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลาํดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลา

ท่ีจะประชุมครัง้ท่ีต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระ

การประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุม

ในหนงัสือพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

กรรมการ 
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* ขอ้ 29 ใหมี้กรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าเกา้คน แต่ไม่เกินสิบหา้คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) บรรลนิุติภาวะ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3) ไมเ่คยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทจุริต 

(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทจุริตตอ่หนา้ท่ี 
                                                           
ขอ้ 29 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 25 เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2561 

ขอ้ 29  วรรคหนึ่ง แกไ้ขจาํนวนกรรมการเป็นไมเ่กินสิบหา้คน แกไ้ขโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2565 
 



 

14 

 

** ขอ้ 30 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิ

เลือกตัง้บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะทาํให้

เกินจาํนวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

* ขอ้ 31 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น

รองประธานก็ได ้และใหด้าํรงตาํแหน่งอยู่ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตกลงกนั  

 ใหค้ณะกรรมการเลือกและแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผูจ้ดัการใหญ่โดยใหเ้รียกว่ากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้คณะกรรมการจะแต่งตัง้บุคคลใดเป็นผูร้กัษาการ

แทนกรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นการชั่วคราวก็ได ้ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะ

เป็นพนกังานของบริษัทท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นอกเหนือจากท่ีไดร้บัในฐานะเป็นกรรมการ 

ขอ้ 32 เวน้แตก่รณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 21 และขอ้ 35 

(ก) ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง ใหร้องประธาน

เป็นผูท้าํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ 

(ข) ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งประธาน

กรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผูท้าํหนา้ท่ีแทน

ประธานกรรมการ 

ขอ้ 33 คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ยสามเดือนตอ่ครัง้โดยใหป้ระชมุ ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการ

เป็นผูก้าํหนด 

ขอ้ 34 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมด

จึงจะเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้กรรมการท่ีมีตัวอยู่มีจาํนวนนอ้ยกว่าเกา้คน คณะกรรมการจะทาํกิจการได้

เฉพาะในเรื่องท่ีจะเพ่ิมกรรมการขึน้ใหค้รบจาํนวนท่ีกาํหนดในขอ้ 29 หรือเรียกประชุมผูถื้อหุน้เท่านัน้ ทัง้นี ้

ภายใตบ้งัคบัตามขอ้ 37  

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้มีการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อมติตามเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึง่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดไมมี่สิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ และถา้ปรากฏวา่

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงไดอี้กเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

 

                                                           
ขอ้ 30 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 20 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2556 

ขอ้ 31 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 9 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2545 
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ขอ้ 35 ในท่ีประชุมคณะกรรมการใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการ

ไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง  

 คณะกรรมการอาจตัง้กรรมการคนหนึ่งใหท้าํหนา้ท่ีประธานกรรมการในท่ีประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการวา่งลง  

ขอ้ 36 ในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสว่นสามไมไ่ดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดันัน้ 

ใหใ้ชวิ้ธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากตาํแหน่งยังไม่ครบจาํนวนตามวรรคแรก

ก็ใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ 

ขอ้ 37 ในกรณีตาํแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยู่

กระทาํการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ

แทนตาํแหน่งท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งจัดใหมี้ขึน้ภายในหนึ่งเดือน นับ

แต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ภายใตบ้ังคบัตามวรรคแรก ถา้มีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 29 เขา้เป็นกรรมการแทน

ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการนัน้จะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน การลงมติ

เลือกตัง้กรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่

ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่  

 บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่

ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอ้ 38 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมเวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท 

จะแจง้นดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ขอ้ 39 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามขอ้ 36 กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการตามขอ้ 29  

(2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการ ซึง่จะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท 

(3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และ

คณะกรรมการมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

(4) ผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกจากตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

(6) ตาย 
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ขอ้ 40 คณะกรรมการจะมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได ้

ใหก้ระทาํร่วมกันหรือแยกกนัเพ่ือกระทาํอย่างหนึ่งอย่างใดตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บังคบัของบริษัท โดย

ใหค้่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอาํนาจท่ีไดม้อบใหไ้วแ้ก่

บคุคลนัน้ หรือใหบ้คุคลนัน้พน้จากหนา้ท่ีและแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนขึน้แทนในเม่ือพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจหรอืแตง่ตัง้นัน้จะตอ้งปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัคาํสั่งและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

ไดใ้หไ้ว ้ 

* ขอ้ 41 การกระทาํการใด ๆ จะมีผลผกูพนัตอ่บริษัทเม่ือกรรมการสองคนลงช่ือรว่มกนั 

 คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ทัง้นี ้เวน้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้

จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน  

***ขอ้ 42 ใหก้รรมการไดค้า่ตอบแทนและโบนสัตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดใหต้ามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้หแ้บ่งกนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 

ขอ้ 43 ใหค้ณะกรรมการจดัทาํรายงานประจาํปี โดยอย่างนอ้ยตอ้งปรากฏรายงานเก่ียวกบั  

(1) ช่ือ สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวนและชนิดหุน้ทัง้หมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษัท 

จาํนวนและชนิดหุน้ท่ีบริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถา้มี) 

(2) ช่ือ สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวนและชนิดหุน้ทัง้หมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ จาํนวน

และชนิดหุน้ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุน้อยู่เป็นจาํนวนตัง้แต่รอ้ยละสิบขึน้ไป

ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนนัน้ (ถา้มี) 

(3) รายละเอียดท่ีกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยมิชกัชา้เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษัททาํขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นไดเ้สียของกรรมการในสญัญานัน้ 

(ถา้มี) 

(ข) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจาํนวนทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงในระหว่าง

รอบปีบญัชี (ถา้มี) 

(4) ผลประโยชนต์อบแทน หุน้ หุน้กู ้หรือสิทธิประโยชนอ์ย่างอื่นเฉพาะที่กรรมการไดร้บัจากบริษัท

เป็นคา่ตอบแทนในการดาํรงตาํแหนง่กรรมการพรอ้มกบัระบช่ืุอกรรมการซึง่เป็นผูไ้ดร้บันัน้ 

(5) รายการอย่างอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

* ขอ้ 44 (ยกเลิกหมดทัง้ขอ้)  

 

                                                           
ขอ้ 41  วรรคแรก แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 11 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2547 

ขอ้ 41 วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 9 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2545  

ขอ้ 42  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 11 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2547 

ขอ้ 44 ยกเลิกขอ้ความทัง้หมดโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 11 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2547 
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เงนิปันผล 

ขอ้ 45 คณะกรรมการมีอาํนาจเสนอผลกาํไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลกาํไรเป็นประการอ่ืนก็ได ้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควรพอ     

ท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้กบัใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย  

ขอ้ 46 ในกรณีท่ีบริษัทยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนไว ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด

หรือบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหมแ่ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้กไ็ด ้

ขอ้ 47 บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปี

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน  

บัญช ีการเงนิ และการสอบบัญช ี

ขอ้ 48 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทถือเอาวนัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนัน้ ๆ  

ขอ้ 49 ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์ิน

และหนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหวา่งเวลาทาํการของบริษัท ในการนีใ้หมี้อาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง 

ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหชี้แ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐาน

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษัทได ้

 ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจจา้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมว่า่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลใหช้่วยตรวจสอบเอกสาร

และบญัชีของบริษัทไดโ้ดยบริษัทออกเงินคา่ใชจ้่าย ทัง้นี ้เม่ือไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้  

ขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท

ทกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชี

ตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัท ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้

แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย  

การออกหุน้กู้ 

ขอ้ 51 บริษัทอาจออกหุน้กูเ้สนอขายตอ่ประชาชนไดโ้ดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 การออกหุน้กูต้อ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

การออกหุน้บุริมสิทธิ 

ขอ้ 52 บริษัทจะออกหุน้บุริมสิทธิเป็นจาํนวนเท่าใดและจะกาํหนดลกัษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดได้

เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 53 ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 54 บรุิมสิทธิในหุน้ซึง่ไดอ้อกใหแ้ลว้จะเปลี่ยนแปลงมิได ้



 

18 

 

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามัญ 

ขอ้ 54 การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้ระทาํไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและวิธีการท่ี

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ในการแปลงหุน้บรุิมสทิธิเป็นหุน้สามญัจะกระทาํไดเ้ม่ือผูถื้อหุน้ย่ืนคาํขอแปลงหุน้ตอ่บริษัท พรอ้มกบัมอบใบหุน้คืน  

 การแปลงหุน้ตามวรรคสองใหมี้ผลนบัแตว่นัท่ีผูถื้อหุน้ย่ืนคาํขอ 

 ในการปฏิบติัตามขอ้นี ้ใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผูย่ื้นคาํขอภายในสิบสี่วนันบัแตว่นัไดร้บัคาํขอ 

บทสืบเน่ืองจากการแปรสภาพ 

ขอ้ 55 ภายหลงัจากท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกดัแลว้ใหถื้อวา่  

(1) รอบระยะเวลาปีบญัชี 2537 ของบริษัทนบัตอ่เน่ืองจากรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทก่อนแปรสภาพ 

โดยใหเ้ริ่มนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2537 ถงึ 31 ธนัวาคม 2537 

(2) กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองอ่ืน ๆ ของบริษัทท่ีมีอยู่ก่อนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรองอ่ืน ๆ 

ของบริษัทท่ีแปรสภาพแลว้ 

ขอ้ 56 เม่ือจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดแลว้ ใหบ้ริษัทไดไ้ปทัง้ทรพัยส์ิน หนี ้สิทธิ และความรบัผิด

ของบริษัทเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั 

บทเพิม่เตมิ 

* ขอ้ 57 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้ังคบักับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ

รายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ลว้แต่

กรณี ใหบ้ริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกาํหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ขอ้ 57 เพ่ิมเติมครัง้แรกโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 11 เม่ือวนัที่ 24  มีนาคม 2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความโดยมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 12 เม่ือวนัที่ 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.   The name of the Company is “THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

2.  The Company has the intention to offer for sale its shares to the public. 

3. 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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(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. 
‡  4.  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). 

5.  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.  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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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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GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

18. 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. 

§  19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 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. 

24. 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. 

**  25. A shareholder who has any special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except 
for voting on the election of Directors. 

26. 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. 

27. 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. 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 

*  29.  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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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. 

***  31. 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. 

32. 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. 

33. The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months at the place determined 
by the Board. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

*41. 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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 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. 

***  42. 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. 

43. 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. 

*  44. (cancelled)  

DIVIDEND 

45. 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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 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. 

46. 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. 

47. 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 

48. The fiscal year of the Company shall be from the 1st day of January to the 31st day of December of 
that same year. 

49. 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. 

50. 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 

51. 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 

52. 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. 

53. Subject to the provisions of Clause 54, the preferential rights accruing to shares already issued 
may not be changed. 
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CONVERSION OF PREFERENCE SHARES INTO ORDINARY SHARES 

54. 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 

55. 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. 

56. 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 

††  57. 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. 


