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 หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ข้อ 19 ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึง (1) คน เป็นประธาน

กรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

 กรรมการของบรษิัท จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ข้อ 20  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออกส่วนปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งในวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 25 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งยังคงอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนิน

กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ี

คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั่งศาล 

คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือน นบั

แต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดต่อกนั 
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 ข้อ 26 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  ไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 27 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ข้อ 31 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน

หา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือนิติ

บคุคลอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์น 

หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 33 กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง

อ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ บรษิัทในอนั

ท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 34 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท เป็นดงันี ้

กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชมุวิสามญั เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อ

กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ี

ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบ

หา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั หรือผูถื้อ

หุน้คนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายอนั

เกิดจากการจดัใหม้ีประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย

ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํ

บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า สาม (3) วนั 

ทั้งนี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดในประเทศไทยตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ข้อ 37 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวนผู้

ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนัด

ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 38 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดกาํหนด 
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 โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้

มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี

ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) หุน้ มีหน่ึง (1) เสียง การ

ออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนน

ลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุกาํหนด 

ข้อ 41  มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกจิการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืน หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน หรือเลิกบรษิัท 

(ช) การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ข้อ 42 กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ หรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที ่7 

การกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกั 

ขอ้บงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถกาํกับดูแล

และบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ท่ีกาํหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัท รวมถึงกฎหมายวา่

ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดย “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริษัทย่อยท่ีมีการประกอบธุรกิจผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในช่องทาง

โทรทศัน ์วิทย ุและออนไลนซ์ึ่งเป็นธุรกิจหลกัเท่านัน้ 

ข้อ 43 การทาํรายการหรือการดาํเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั อย่างนอ้ยตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบันีห้รือนโยบายการกาํกบั

ดูแลบริษัทย่อยของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัทจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีบริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและการดาํเนินธุรกิจตามปกติของ

บรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
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 ทัง้นี ้กรรมการ หรือผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้นัน้ ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีรายชื่ออยูใ่นระบบขอ้มลู

รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย ์(White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะท่ีขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิัท  

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนรวมทัง้ปีไม่ต ํ่ากว่าท่ี

กาํหนดไวใ้นงบประมาณรวมประจาํปีของแต่ละบริษัท 

(ค) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัตามขอ้ 

43(2)(ข) ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ง) การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณรวมประจาํปีของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่ท่ีเป็นกรณีท่ีไดม้ีการ

กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติและดํา เนินการ (Delegation of Authority) ท่ี ได้รับอนุมัติจาก ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทแลว้ 

(จ) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เปล่ียนแปลงไป 

หรือการดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไม่

ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักหรือ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรือ

งบประมาณประจาํปีของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทแลว้ 

การเขา้ทาํรายการท่ีถือว่ามีสาระสาํคัญ ไดแ้ก่ รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) ซึ่งการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ดังนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวก่อน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ 

ขนาดของรายการ และบุคคลท่ีเขา้ทาํรายการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน และ/หรือ เร่ือง การ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ 
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 (ฉ) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั 

(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผู้ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั 

(ซ) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ฌ) การซือ้ หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนมาเป็นของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ญ) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือ

การรวมกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกักบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรพัย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด หรือส่วนท่ีมี

สาระสาํคญั 

(ฏ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การคํา้ประกัน การทาํนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 

และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัท

ย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท 

(ฐ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฑ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัอย่างมีนยัสาํคญั 

(2) เร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย

ท่ีประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกั ซึ่งลกัษณะของรายการดงักล่าวเขา้ข่ายตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ข) การแกไ้ขขอ้บงัคับของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การแก้ไข

ขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบรษิัทในท่ี



 

 

 

ข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จาํกัด (มหาชน)จาํกัด (มหาชน)  

เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นองกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 หนา้ 8/11                                                 บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

(ค) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

การเขา้ทาํรายการท่ีถือว่ามีสาระสาํคัญ ไดแ้ก่ รายการตัง้แต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฐ) ซึ่งการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ดังนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ของบรษิัทเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อพิจารณาลกัษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ 

และบุคคลท่ีเขา้ทาํรายการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น และ/หรือ เร่ือง การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ซึ่งไดแ้ก ่

(ง) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั 

(จ) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เปล่ียนแปลงไป 

หรือการดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบรษิัททัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไม่

ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสัดส่วนท่ีกาํหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคบักับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ

หลกัอนัมีผลใหบ้รษิัทไม่มีอาํนาจควบคมุบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฉ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผู้ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั 

(ช) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ซ) การซือ้ หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนมาเป็นของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฌ) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั 

หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกักบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุน

กนั 
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 (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด หรือส่วนท่ีมี

สาระสาํคญั 

(ฎ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การคํา้ประกัน การทาํนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 

และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัท

ย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบรษิัท 

(ฏ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฐ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ

บรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัอย่างมีนยัสาํคญั 

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัตามความในหมวดนีก้าํหนดใหก้ารทาํรายการหรือการดาํเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัสาํคญัหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท 

และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีในการจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือ การประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจะจดั

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมตัิก่อนการทาํรายการหรือดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ในการ

นี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบตัิตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีจะขออนุมตัินั้นตามท่ี

กาํหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (ทั้งนีเ้ท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กัน) 

อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

หมวดที ่8  

การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ข้อ 45 บรษิัทอาจเพ่ิมทนุจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมขึน้ ซึ่งจะกระทาํไดเ้มื่อ 

(1) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่หมด หุน้ท่ีเหลือตอ้ง

เป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ 

(2) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นาํมติเพ่ิมทนุนัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียน ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุ

ลงมติดงักล่าว 
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 ข้อ 46 บริษัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได ้และอาจจะเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่

ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่บางส่วนก็ได ้ทั้งนีต้ามมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ทั้งนี ้ในการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กาํหนดราคาหุ้น 

จาํนวนหุน้ท่ีจะออกจาํหน่ายในแต่ละคราว วนัท่ีจาํหน่ายหุน้ และรายละเอียดอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

ข้อ 47 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ํ่าลง หรือลดจาํนวนหุน้ให้

นอ้ยลง โดยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ ผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ่ากว่าหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได ้เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม และไดม้ีการ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ่า

กว่าจาํนวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดได ้

การลดทุนลงใหเ้หลือตํ่ากว่าหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทัง้หมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนาํมตินัน้ไปจด

ทะเบียนภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุลงมติ 

ข้อ 48 เมื่อบริษัทประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งมีหนังสือแจง้มติการลดทุนไปยงัเจา้หนีข้องบริษัททราบภายในสิบส่ี (14) วัน นบัแต่วนัท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส่้งคาํคัดคา้น ภายในกาํหนดสอง (2) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้มตินั้น 

และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพ ์ภายในกาํหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วนัติดต่อกนั 

หมวดที ่9 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 49 หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลทัง้หมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ข้อ 50 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควรพอท่ี จะทาํเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี 

ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่

นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 51 บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทนุสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงินทนุสาํรองอ่ืน ตามท่ีเห็นวา่จะเป็น

ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

เมื่อบรษิัทไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย และทุนสาํรองส่วนลํา้

มลูค่าหุน้ตามลาํดบัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

หมวดที ่10 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 52 รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ข้อ 54 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี ของบรษิัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 55  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ข้อ 56 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายการการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ

ขอ้มติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลักฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

มอบหมายใหบ้คุคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้าย

ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดัทราบก่อน 

ข้อ 57 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีซึ่งผูอ้อกไปนัน้กลบัเขา้

รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชคีวรไดร้บั 

ข้อ 59 ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุก

ครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ 

และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


