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The revised documents of the articles of association for misspelling and clause numbers errors. 
Chapter Old No. Revised No. Old Revised 

Chapter 2 Issuance and Transfer of Shares  
10 ว ร ร คสอง - 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนนัหากนําใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกบัหลักฐานทีชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจงึจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นไหม่ไห้ภายในหนงึ (1) เดือนนับแตว่นัทีได้รับหลกัฐานดงักล่าว 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้ นนันหากนําใบหุ้ นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานทีชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนงึ (1) เดือนนบัแต่วนัทีได้รับหลกัฐานดงักล่าว Chapter 3 Board of Directors  
23 24 หมายเหต:ุ มีการเรียงลําดบัเลขข้อ 23 ซาํ 2 ข้อ จงึมีการแก้ไขเรียงลําดบัข้อใหม่ตงัแตข้่อนีเป็นต้นไป ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัทจากเดิมสินสุดทีข้อ 47 แก้ไขใหม่สินสุดทีข้อ 48 

                                                Chapter 4 Shareholders’ Meeting  

23 ว ร ร คแรก - 
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คระกรรมการเลือกบุคคลคนหนึงซึงมีคุณสมบัต ิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปก็ได้ เว้นแตว่าระของกรรมการจะ 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลคนหนงึซงึมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ 
25 ว ร ร คสอง 

26 วรรคสอง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตงักรรมการอีกคนหนึงเป็นรองประธานารรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้ อ บัง คับใ น กิ จก า ร ซึ ง ปร ะ ธ าน กร ร ม ก า รมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตังกรรมการอีกคนหนึงเ ป็นร อ งป ร ะธ านกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบงัคบัในกิจการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 

31 ว ร ร คสอง 
32 วรรคสอง 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเ รี ยกปร ะ ชุม วิ ส ามัญ เ มือ ใ ด ก็ ไ ด้ สุดแ ต่ จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้ทงัหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซงึมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทังหมด จะเ ข้า ชือกันทํ าหนัง สือขอใ ห้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีให้คณะกรรมการจดัประชุมวิสามญัภายในหนงึ (1) 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซงึมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึง (1) เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือนนั 

Enclosure 4 
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Chapter Old No. Revised No. Old Revised 
เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือนนั 

32 ว ร ร คแรก 
33 วรรคแรก 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนนั ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในsหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (3) วนั 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วนั เวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิต่อกนัสาม (3) วนั 

Chapter 4 Shareholders’ Meeting 

34 วรรคสี 35 วรรคสี 
ผู้ เป็นประธานจะเลือนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอืนโดยความยินยอมของทีประชุมก็ได้ และให้ทีประชมุกําหนดสถานที วนัและเวลาทีประชุมครังตอ่ไปด้วย แตใ่นทีประชมุได้เลือนมานนั ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอืนใดนอกจากกิจการทีค้างมาแต่วันประชุมครังก่อน อนึงวิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32. 

ผู้ เป็นประธานจะเลือนการประชมุผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอืนโดยความยินยอมของทีประชุมก็ได้ และให้ทีประชุมกําหนดสถานที วันและเวลาทีประชุมครังต่อไปด้วย แต่ในทีประชุมได้เลือนมานนั ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอืนใดนอกจากกิจการทีค้างมาแต่วนัประชุมครังก่อน อนึงวิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 33. 35 (2) (จ) 36 (2) (จ) การเพมิจดทะเบียน การเพมิทุนจดทะเบียน 
35 (2) (ฉ) 36 (2) (ฉ) การลดจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน 
36 (3) 37 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่าย,งินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 36 (5) 37 (5) พิจารราคา่ตอบแทนของกรรมการ พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ 

Chapter 5 Accounts and Report  
41 42 

คณะกรรมการจะต้องจัดไห้ ผู้ สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ และให้นําเสนอเพืออนมุตัิในทีประชุมผู้ถือหุ้ นไนการประชุมประจําปีภายไน กําหนดสี (4) เดือนนบัแต่วนัสินสุดรอบปีทางบญัชี และให้ส่งสําเนาบัญชีงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนทีผู้บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี รวมทงัรายงานประจําปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ ถือหุ้น

คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้ สอบบญัชีของบริษัทตรวจสอบบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และให้นําเสนอเพืออนุมัติในทีประชุมผู้ ถือหุ้ นใ น การประชมุประจําปีภายในกําหนดสี (4) เดือนนบัแต่วนัสินสุดรอบปีทางบญัชี และให้ส่งสําเนาบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ สอบบญัชี รวมทงัรายงานประจําปีของคณะกรรมการไปยงับรรดาผู้ ถือหุ้นทกุคนทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้
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Chapter Old No. Revised No. Old Revised 
ทุกคนทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นก่อนวันประชมุไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ถือหุ้นก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั 

42 ว ร ร คสอง 
43 วรรคสอง 

ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมดุ บญัชี และหลักฐานอืนใดเกียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามทีจําเป็นสําหรับการปฏิบตัิหน้าทีของผู้สอบบญัชี ผู้ สอบบญัชีต้องทํารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชี เสนอต่อ ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี และต้องแกลงในรายงานเช่นว่านันด้วยว่า งบดุลนันได้จัดทําขึนโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมทีแท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม ่

ให้ผู้ สอบบัญชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมุด บญัชี และ หลักฐานอืนใด เ กียวกับรายไ ด้  รายจ่ าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท ตามทีจําเป็นสําหรับการปฏิบตัิหน้าทีของผู้สอบบญัชี ผู้ สอบบญัชีต้องทํารายงานวา่ด้วยงบดลุและบญัชีเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านนัด้วยว่า งบดลุนนัได้จดัทําขึนโดยถูกต้องและแสดงถงึกิจกรรมทีแท้จริงและถกูต้องของบริษัทหรือไม ่

43 44 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และของทีประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนีให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานจดทะเบียนของบริษัท บนัทกึรายงานากรประชุมและมติดงักล่าว เมือได้ลงลายมือชือของผู้ เป็นประธานของการประชุมนันหรือได้ลงลายมือชือของผู้ เป็นประธานของการประชุมครังถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานกันถูกต้องสําหรับข้อความอันได้บนัทึกลงไว้นันและให้ถือว่ามติและการดําเนินการทงัหลายของทีประชุมตามทีได้จดบนัทกึไว้นนัได้กระทําไปโดยชอบ 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และของทปีระชมุคณะกรรมการลงไว้ในสมุดบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมดุนีให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติดงักล่าว เมือได้ลงลายมือชือของผู้ เป็นประธานของการประชุมนันหรือได้ลงลายมือชือของผู้ เป็นประธานของการประชมุครังถดัไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอันถกูต้องสําหรับข้อความอนัได้บนัทกึลงไว้นนัและให้ถือว่ามติและการดําเนินการทังหลายของทีประชมุตามทีได้จดบนัทกึไว้นนัได้กระทําไปโดยชอบ 
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครังคราว ในเมือพิจารณาตามหลักการทางบญัชี ซงึเป็นทียอมรับกนัแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนี และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบไนการประชมุคราวตอ่ไป 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครังคราว ในเมือพิจารณาตามหลักการทางบญัชี ซงึเป็นทียอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนี และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป    




