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เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที� 3 
พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36, ข้อ 47 และ ข้อ 49 

 

ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 ที�เสนอใหม ่
“ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้
หนึ�ง (&) หุน้มเีสยีงหนึ�ง & เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื�องใด ผูถ้อืหุน้คนนั 0นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�อง
นั 0น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั 0งกรรมการ และมตขิองที�ประชุมผูถ้อื
หุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี0  

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ0นอกีเสยีงหนึ�ง (&) เป็น
เสยีงชี0ขาด  

(ข) ในการกําหนดคา่ตอบแทนใหก้รรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (8/:) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุม 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
(:/;) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(&) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททั 0งหมดหรอืบางส่วนที�
สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(8) การซื0อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรอืบริษัท
มหาชนอื�นมาเป็นของบรษิทั 

(:) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของ
บรษิทัทั 0งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายใหบุ้คคล
อื�นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั
บุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(;) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ หรอืข้อบงัคบัของ
บรษิทั 

(?) การเพิ�มหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(@) การเลกิบรษิทั  
(A) การออกหุน้กูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชน 
(B) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื�น” 

“ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถอืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้
หนึ�ง (&) หุน้มเีสยีงหนึ�ง & เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื�องใด ผูถ้อืหุน้คนนั 0นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�อง
นั 0น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั 0งกรรมการ และมตขิองที�ประชุมผูถ้อื
หุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี0  

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ0นอกีเสยีงหนึ�ง (&) เป็น
เสยีงชี0ขาด 

(ข) ในการกําหนดคา่ตอบแทนใหก้รรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (8/:) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุม 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
(:/;) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(&) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททั 0งหมดหรอืบางส่วนที�
สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(8) การซื0อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรอืบริษัท
มหาชนอื�นมาเป็นของบรษิทั 

(:) การทาํ แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของ
บรษิทัทั 0งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายใหบุ้คคล
อื�นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั
บุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(;) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ หรอืข้อบงัคบัของ
บรษิทั 

(?) การเพิ�มหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(@) การเลกิบรษิทั  
(A) การออกหุน้กูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชน 
(B) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื�น” 

“ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 36 วรรคหนึ�ง การทํารายการใดของบรษิทัไม่
เกินขนาดรายการตามที�พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
เกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิกําหนด คณะกรรมการ
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยใหเ้ป็นไปตามอํานาจอนุมตัแิละดาํเนินการ
ของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority)” 
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 47 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 47 ที�เสนอใหม ่
“ขอ้ ;A. บรษิทัจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ลว้กไ็ดโ้ดยการ
ออกหุน้ใหม่เพิ�มขึ0น การออกหุน้ดงักล่าวจะกระทาํไดเ้มื�อ 

(ก) หุน้ทั 0งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รบัชําระค่าหุ้นครบถ้วน
แลว้ หรอืในกรณีหุน้ยงัจําหน่ายไม่หมด หุน้ที�เหลอืตอ้งเป็น
หุน้ที�ออกเพื�อรองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพ หรอืใบสําคญัแสดง
สทิธทิี�จะซื0อหุน้ 

(ข) ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
(:/;) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และ 

 (ค) นํามตนัิ 0นไปจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีนต่อนาย
ทะเบยีนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

 
หุน้ที�ออกตามขอ้ ;A. จะเสนอขายทั 0งหมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้และจะ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามส่วนจํานวนที�ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมอียู่แล้ว
ก่อน หรอืจะเสนอขายต่อประชาชนหรอืบุคคลอื�นไม่ว่าทั 0งหมดหรอื
แต่บางส่วนกไ็ด ้ทั 0งนี0ตามมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้” 

“ขอ้ ;A. บรษิทัจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ลว้กไ็ดโ้ดยการ
ออกหุน้ใหม่เพิ�มขึ0น การออกหุน้ดงักล่าวจะกระทาํไดเ้มื�อ 

(ก) หุ้นทั 0งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รบัชําระค่าหุน้ครบถ้วน
แล้ว หรอืในกรณีหุน้ยงัจําหน่ายไม่หมด หุน้ที�เหลอืตอ้งเป็น 
หุ้นที�ออกเพื�อรองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพ หรอืใบสําคญัแสดง
สทิธทิี�จะซื0อหุน้ 

(ข) ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
(3 ใน 4)  ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อืหุน้จะมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังจากได้ร ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทตามที�กําหนดในอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการของกลุ่มบริษัท (Delegation of 
Authority) และ 

(ค) นํามตนิั 0นไปจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีนต่อนาย
ทะเบยีนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

 
หุน้ที�ออกตามขอ้ ;A. จะเสนอขายทั 0งหมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้และจะ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามส่วนจํานวนที�ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมอียู่แล้ว
ก่อน หรอืจะเสนอขายต่อประชาชนหรอืบุคคลอื�นไม่ว่าทั 0งหมดหรอื
แต่บางส่วนกไ็ด ้ทั 0งนี0ตามมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้” 
 

 

ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ที�เสนอใหม  ่
ขอ้ 49. กรณีดงัต่อไปนี0 บรษิัทย่อย หรอืบรษิทัร่วม (แล้วแต่กรณี) 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั 
 

(ก) การแต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้น
ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่มดงักล่าว  
เว้นแต่ข้อบังคบัข้อนี0 หรือคณะกรรมการของบรษิัท จะได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้กรรมการและผู้บรหิารที�บร ิษัท
แต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อมดีุลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงใน
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย  และ/หรอื บรษิัท
ร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการทั �วไปและดําเนิน
ธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย และ/หรอื บรษิทัรว่มไดต้ามแต่
ที�กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และบริษัทย่อยหรอืบริษัทร่วม 
(แลว้แต่กรณ)ี  
ทั 0งนี0  กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที�ได้ร ับการ
แต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อ ต้องเป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยู่ในระบบ
ข้อมูลรายชื�อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที�ออก
หลกัทรพัย ์(White List) และมคีุณสมบตั ิบทบาท หน้าที� และ
ความรบัผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ข้อ 49. หากมิได้มีการกําหนดในข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื�น กรณี
ดงัต่อไปนี0บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั 

(ก) การแต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้
ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่มดงักล่าว  

เว้นแต่ข้อบังคบัข้อนี0 หรือคณะกรรมการของบรษิัท จะได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้กรรมการและผู้บรหิารที�บร ิษัท
แต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อมดีุลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงใน
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย  และ/หรอื บรษิัท
ร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการทั �วไปและดําเนิน
ธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย และ/หรอื บรษิทัรว่มไดต้ามแต่
ที�กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และบริษัทย่อยหรอืบริษัทร่วม 
(แลว้แต่กรณ)ี  
ทั 0งนี0  กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที�ได้ร ับการ
แต่งตั 0งหรอืเสนอชื�อ ต้องเป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยู่ในระบบ
ข้อมูลรายชื�อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที�ออก
หลกัทรพัย ์(White List) และมคีณุสมบตั ิบทบาท หน้าที� และ
ความรบัผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ที�เสนอใหม  ่
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ย
การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ข) การเพิ�มทุนโดยการออกหุน้เพิ�มทุนของบรษิทัย่อยและการ
จดัสรรหุน้ รวมทั 0งการลดทุนจด ทะเบยีน และ/หรอื ทุนชําระ
แล้วของบรษิทัย่อย ซึ�งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ
ของผูถ้อืหุน้ หรอืการดาํเนินการอื�นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วน
การใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั 0งทางตรง      และทางออ้ม
ของบรษิทัในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใด 
ๆ ลดลงเกนิกวา่รอ้ยละสบิ (&]) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของ
บรษิทัย่อยหรอืของทุนชําระแล้วของบรษิทัย่อย (แล้วแต่
กรณ)ี นั 0น เวน้แต่เป็นกรณทีี�อยู่ในแผนธุรกจิหรอืงบประมาณ
ประจําปีของบรษิทัยอ่ยซึ�งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ 

(ค) การพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี และเงนิปันผล
ระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัยอ่ย 

(ง)  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย (เวน้แต่การแก้ไขขอ้บงัคบั
ในเรื�องที�มีนัยสําคญัตามข้อ ?] (จ)ซึ�งต้องได้รบัการอนุมตัิ
จากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) 

(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจําปีรวมของบรษิทั และ
กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั 0งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที�ได้
กําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ (Delegation of 
Authority) ของบรษิทั 

(ฉ) การแต่งตั 0งผูส้อบบญัชีของบรษิทัย่อย เฉพาะกรณีที�ผู้สอบ
บัญชีดงักล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที�เป็น
สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครอืข่าย
เดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบาย
การแต่งตั 0งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัที�ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย
จะต้องสงักัดสํานักงานสอบบัญชีในเครอืข่ายเดียวกันกับ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
รายการตั 0งแต่ข้อ (ซ) ถึง (ญ) นี0 เ ป็นรายการที�ถือว่ามี
สาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลดําเนินการของบรษิัท
ย่อย ดงันั 0นก่อนที�จะมีการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท
ยอ่ย และกรรมการซึ�งบรษิทัแต่งตั 0งใหด้าํรงตําแหน่งในบรษิทั
ย่อยจะออกเสียงในเรื�องดงัต่อไปนี0 กรรมการรายดงักล่าว
จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท
เกี�ยวกับเรื�องดงักล่าวเสียก่อน  ทั 0งนี0 ต้องเป็นกรณีที� เมื�อ
คํานวณขนาดรายการที�บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการ
เปรยีบเทียบลกัษณะ และ/หรอื  ขนาดของบรษิทั (โดยนํา
หลกัเกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการตามที�กําหนดไวใ้น

ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ย
การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ข) การเพิ�มทุนโดยการออกหุน้เพิ�มทุนของบรษิทัย่อยและการ
จดัสรรหุน้ รวมทั 0งการลดทุนจด ทะเบยีน และ/หรอื ทุนชําระ
แล้วของบรษิทัย่อย ซึ�งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ
ของผูถ้อืหุน้ หรอืการดาํเนินการอื�นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วน
การใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั 0งทางตรง และทางออ้มของ
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(ง)  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย (เวน้แต่การแก้ไขขอ้บงัคบั
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ที�เสนอใหม  ่
ประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่
กรณ)ี มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีรายการ
ดงัต่อไปนี0คอื  

(ช) กรณทีี�บรษิทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอื     รายการที�เกี�ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อย ซึ�งรวมถงึ
แต่ไม่จาํกดัเพยีง กรณดีงัต่อไปนี0  
(&) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธิ

เรยีกรอ้งที�มตี่อผูท้ ี�ก่อความเสยีหายแก่บรษิทัยอ่ย 
(8) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั 0งหมดหรือ

บางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น  
(:) การซื0อหรอืการรบัโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของ

บรษิทัยอ่ย 
(;) การเข้าทํา แก้ไข กรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่า

กจิการของบรษิทัย่อยทั 0งหมด หรอืบางส่วนที�สําคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบรษิัทย่อย 
หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(?) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซื0อกจิการหรอืทรพัย์สนิของบรทัย่อย
ทั 0งหมดหรอืสว่นที�มสีาระสาํคญั 

(ซ) การกู้ยมืเงนิ การให้กู้ยมืเงนิ การให้สนิเชื�อ การคํ0าประกนั 
การทํานิติกรรมผูกพนับรษิัทย่อยให้ต้องรบัภาระทางการ
เพิ�มขึ0น หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื�น
ใดใหแ้ก่บุคลอื�นในจาํนวนทมีี�นยัสาํคญัและมใิช่ธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย หรอืระหวา่งบรษิทัยอ่ยภายในกลุ่มของบรษิทั 

(ฌ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ญ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และ

เป็นรายการที�จะมผีลกระทบต่อบรษิทัยอ่ยอยา่งมนียัสาํคญั 

ประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่
กรณ)ี มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีรายการ
ดงัต่อไปนี0คอื  

(ช) กรณทีี�บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอื รายการที�เกี�ยวกบัการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย ซึ�งรวมถงึแต่ไม่
จาํกดัเพยีง กรณีดงัต่อไปนี0  
(&) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธิ

เรยีกรอ้งที�มตี่อผูท้ ี�ก่อความเสยีหายแก่บรษิทัยอ่ย 
(8) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั 0งหมดหรือ

บางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น  
(:) การซื0อหรอืการรบัโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของ

บรษิทัยอ่ย 
(;) การเข้าทํา แก้ไข กรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่า

กจิการของบรษิทัย่อยทั 0งหมด หรอืบางส่วนที�สําคญั การ
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หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(?) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซื0อกจิการหรอืทรพัย์สนิของบรทัย่อย
ทั 0งหมดหรอืสว่นที�มสีาระสาํคญั 

(ซ) การกู้ยมืเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ การให้สนิเชื�อ การคํ0าประกนั 
การทํานิติกรรมผูกพนับรษิัทย่อยให้ต้องรบัภาระทางการ
เพิ�มขึ0น หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื�น
ใดใหแ้ก่บุคลอื�นในจาํนวนทมีี�นยัสาํคญัและมใิช่ธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย หรอืระหวา่งบรษิทัยอ่ยภายในกลุ่มของบรษิทั 

(ฌ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ญ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และ

เป็นรายการที�จะมผีลกระทบต่อบรษิทัยอ่ยอยา่งมนียัสาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


