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ตารางเปรยีบเทยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
(เฉพาะสว่นทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่

หมวดที ่2 หุ้นและผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อ
กรรมการอย่างน้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและตรา
ประทับของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมาย
ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได ้

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ
ตราประทับของบริษ ัทไว้ แต่ท ั ้งนี ้  คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ 

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบริษัท ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบรษิัทบริษัทจะเป็นเจ้าของ
หุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ
ของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทในส่วน
ที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปัน
ผล เนื่องจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไมเ่หน็ดว้ยเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความ
เป็นธรรม 
(2) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บรษิทัมกี าไรสะสมและสภาพคล่องสว่นเกนิ และการซื้อหุน้
คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
ทั้งนี้ หุ้นที่บรษิทัถอือยูน่ัน้จะไมน่บัเปน็องคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อื
หุ้น รวมทั้งไม่มีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงิน
ปันผล 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที ่ซื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนไมห่มดภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจะด าเนนิการลดทนุ
ที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 
การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้
เป ็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก าหนดในกฎกระทรวง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ
บริษัท 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให ้ท ี ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 
(1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 
เล ือกต ั ้ งบ ุคคลเด ียวหร ือหลายคนเป ็นกรรมการก ็ ได ้   
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษ ัทตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 
(1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 
เล ือกต ั ้ งบ ุคคลเด ียวหร ือหลายคนเป ็นกรรมการก ็ ได ้   
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่
ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
เท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ 
หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทสามารถส่งหนังสือเชญิประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนกิส์
ได ้

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ 
หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทสามารถส่งหนังสือเชญิประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 
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หมวดที ่6 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที ่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน 
ทั้งนี ้ สถานที่ที ่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที ่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ย
ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที ่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่น
วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน การเปิดเผยค าบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด อนึง่ หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทั้งนี ้ สถานที่ที ่จะใช้เป็นที ่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ 

หมวดที ่7 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 
ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ บ ร ิ ษ ั ท ย ั ง ม ี ย อ ด ข า ด ท ุ น ส ะ ส ม อ ย ู ่   
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า  ๆ กัน โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ ่ าย เง ินป ันผลระ หว ่ างกาลให ้ แก่  
ผู้ถือหุ ้นได้เป็นครั ้งคราว เมื ่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 
ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ บ ร ิ ษ ั ท ย ั ง ม ี ย อ ด ข า ด ท ุ น ส ะ ส ม อ ย ู ่   
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ ่ าย เง ินป ันผลระหว ่ างกาล ให ้ แก่  
ผู้ถือหุ ้นได้เป็นครั ้งคราว เมื ่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วยดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 
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หมวดที ่7/11 
การบรหิารงานของบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษิทัใหญ่ 

ข้อ 46/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกลไกการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามค า
นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ข้อ 46/2. ในกรณีท ี ่ข ้อบ ังค ับน ี ้ก  าหนดให ้การท ารายการหรือการด าเน ินการใด ๆ ของบร ิษ ัทต ้องได ้ร ับอนุม ัต ิจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่จัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวนั้น ภายหลังจากที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 46/3. การท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทเข้าท ารายการ 

(1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่
เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจ ากัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่ก าหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนั้นจะต้องใช้สิทธิออกเสียงของตนในการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจในการใช้สิทธิออกเสียงที ่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ 

ทั้งนี้ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี ้

(ก) ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทใหญ่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนของอย่างเหมาะสม 

(ข) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกนัการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น 

(ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท า
รายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ 

(ง) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทใ นการ
ติดตามดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 หมวดที ่  7/1 (การบริหารงานของบริษ ัทเพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามนโยบายของบริษ ัทใหญ่ ) เป ็นหมวดที ่ ได ้ม ีการเพิ ่มเต ิมข ึ ้นเพื ่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือห ุ ้นและ  

การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

(จ) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้มีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ หรือบริษัท
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่
อนุมัติ 

(ฉ) เปิดเผย และน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่และบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื ่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทภายใน
ก าหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(ช) ด  า เน ินการให ้บร ิษ ัทเป ิดเผยข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับฐานะทางการเง ิน และผลการด  า เน ินงาน  
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ
ของบริษัทให้บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทใหญ่ก าหนด 

(2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท ในกรณีที่บริษัท
จ่ายเงินปันผลต ่ากว่าที่ก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นจ านวน
รวมทั้งปีต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีของแต่ละบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ไว้ก่อนแล้ว 

(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่ส าคัญ เว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่ก าหนดตามข้อ 46/4. ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติ (Table of 
Authorization) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว 

ข้อ 46/4. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทใหญ่ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการส่งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของ
กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทจะด าเนินการดังกล่าว 

ข้อ 46/5. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ก่อนที่บริษัทจะเข้าท ารายการ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าท า 

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท 

(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
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(4) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื ่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่ส าคัญ 

(6) การกู ้ย ืมเง ิน การให้ก ู ้ ย ืมเง ิน การให้ส ินเช ื ่อ การค ้าประกัน การท านิต ิกรรมผูกพันบริษัทให ้ต้องรับ 
ภาระทางการเง ินเพิ ่มข ึ ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื ่นใดแก่บ ุคคลอื ่นที ่มิใช่  
ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม 

(7) การเลิกกิจการของบริษัท 

(8) รายการอ ื ่นใดท ี ่ ไม ่ ใช ่ รายการธ ุรก ิจปกต ิของบร ิษ ัท  และ เป ็นรายการท ี ่ม ีผลกระทบต ่อบร ิษ ัท  
อย่างมีนัยส าคัญ 

(9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทซึ่งไม่
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

(10) การที่บริษัทเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

ให้น าวิธีค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้หรือมา
ใช้โดยอนุโลมกับรายการดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเขา้
ท าเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่แล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าวได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว 

ข้อ 46/6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่หรือมีหลักทรัพย์ของบริษัท
ใหญ่เป็นหลักทรัพย์อา้งองิ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ก าหนด 

ข้อ 46/7. ข้อก าหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ 


