คำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเพิ่มเติม
เรื่อง กำรปฏิบัติตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560
เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ได้มีการแก้ไขโดยคาสั่ง คสช. ที่
21/2560 ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ นอกจากการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าชื่ อ ร้อ งขอให้ กรรมการเรี ย กประชุม ผู้ ถือหุ้ น แล้ ว ยั งมีบ ทบัญ ญั ติเพิ่ ม เติม ขึ้น อีกในวรรคสองและวรรคสาม
ที่ ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเรี ย กประชุ มผู้ ถื อหุ้ นเองได้ ห ากคณะกรรมการไม่ จั ดประชุ มให้ ตามที่ ได้ มี การร้ องขอ
ประกอบกับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจั ดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนัดเรียกประชุมเองโดยให้ถือว่า
เป็ น การประชุม ผู้ ถือหุ้ น ที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุม ทั้ งนี้ เพื่ อการดั งกล่ าว กรมพัฒ นาธุรกิจการค้าได้ ห ารือ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 100 ดังกล่าวแล้ว ตามบันทึกสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 100 ดังนี้
ข้อ 1 กำรพิจำรณำควำมเป็นผู้ถือหุ้น
การพิจารณาความเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง สามารถพิจารณาได้จากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ใบหุ้นที่มีการโอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2) สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ได้ขอตรวจรายการและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนจากผู้เก็บ
รักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
3) รายชื่อจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
4) รายชื่อผู้ ถือหุ้ น ที่ คณะกรรมการบริษั ท ได้ ดาเนิน การตามบทบัญ ญั ติมาตรา 89/26 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำควำมเป็นผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำตำมช่วงระยะเวลำของกำรใช้สิทธิ ดังนี้
1) วันที่ใช้สิทธิเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
2) วันที่ใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีที่คณะกรรมการไม่จัดประชุมให้หลัง จากพ้น 45 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอให้จัดประชุมจากผู้ถือหุ้น)
3) วันที่ใช้สิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 2 กรณีคณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดร้องขอให้จัดประชุม
คณะกรรมการมีหน้ าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสื อ
จากผู้ ถื อ หุ้ น โดยจั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ก าหนดวาระตามที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ร้อ งขอและสามารถ ก าหนดวาระ
การประชุมอื่น ใดเพิ่ มเติม นอกเหนื อจากที่ผู้ ถือหุ้ นร้องขอได้ โดยต้องกาหนดเป็นวาระไว้ในหนังสื อนัดประชุม
ให้ชัดเจน และดาเนินการอื่นใดตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิท ธิร้องขอให้ ที่ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนั ดประชุม
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 105 วรรคสองได้
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ร้องขอภำยในกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
เมื่อคณะกรรมการได้รั บ หนั งสื อร้องขอจากผู้ ถือหุ้ น คนเดียว หรือ หลายคนที่ เข้าชื่อกันโดยมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดแล้วไม่ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ถือหุ้นที่ได้ร้องขอจานวนเดิมหรือผู้ถือหุ้น
รายอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเรียกประชุมเองได้
โดยกาหนดวาระตามหนังสือที่ร้องขอและต้องจัดให้มีการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบกาหนด
ระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 105 วรรคสองได้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ
1) ผู้ถือหุ้นต้องดาเนินการเรียกประชุมโดยจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุเรื่องและเหตุผล
ในการเรียกประชุมตามหนั งสื อที่ร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุม ไว้ให้ ชัดเจน โดยระบุส ถานที่ วัน เวลา
ระเบี ย บวาระการประชุ ม เรื่ องที่ จ ะเสนอต่ อที่ ประชุ มตามหนั งสื อที่ ได้ ร้ องขอไปยั งคณะกรรมการ พร้ อมด้ วย
รายละเอียดตามสมควร รวมทั้ง ความเห็ นในเรื่องดังกล่ าว และจัดส่ งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบี ยนทราบล่ วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย
(มาตรา 101 ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 106) การดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปเท่าที่ไม่ขัดกับมาตรา 100
ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวสามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 1
2) องค์ประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด (มาตรา 103 วรรคหนึ่ง) หากจานวนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ต้องระงับการประชุมไม่สามารถดาเนินการประชุมต่อไปได้ และไม่สามารถส่งหนังสือนัดประชุมใหม่อีกได้ (มาตรา 103
วรรคสอง) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเรียกประชุมดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ๆ ให้แก่บริษัทด้วย (มาตรา 100 วรรคสาม)
3) การออกเสียงเพื่อลงมติในวาระต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 4 กำรยื่นคำขอจดทะเบียน
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
ข้อ 2 (4) กาหนดให้คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจะต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ขอจดทะเบียนในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียน
ดังนั้ น ผู้ถือหุ้น ที่ร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ นควรมีวาระการพิจารณาอานาจ
กรรมการของบริษัท เพื่อให้สามารถมีอานาจในการยื่นคาขอจดทะเบียนต่อไปได้
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ข้อ 5 เอกสำรที่ใช้สำหรับยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้นเองตำมมำตรำ 100
คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจะต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษั ท อย่ างน้ อ ย 1 คน เป็ น ผู้ ข อจดทะเบี ย นในขณะที่ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นตามข้ อ 4 โดยยื่ น แบบค าขอ
จดทะเบียนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 ข้อ 1 และยื่นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน ได้แก่
1) หนังสือชี้แจงและนาส่งเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
2) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน
3) หลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไปยังคณะกรรมการ และ
หลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ
4) หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นและในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง
- กรณีบริษัทมหำชนจำกัดเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเอง
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้นที่แสดงชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ หรือใบหุ้นที่มี
การโอนหุ้นโดยถูกต้องและได้ยื่นคาร้องขอต่อบริษัทให้ลงทะเบียนการโอนแล้วตามมาตรา 58
หรือ สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นรับรองตามมาตรา 63
- กรณีบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนำยทะเบียนหุ้น
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้นที่แสดงชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ หรือใบหุ้นที่มี
การโอนหุ้นโดยถูกต้องและได้ยื่นคาร้องขอต่อบริษัทให้ลงทะเบียนการโอนแล้วตามมาตรา 58
หรือ รายชื่อตามสมุด ทะเบียนผู้ ถือหุ้ นซึ่งออกโดยนายทะเบี ยนหลั กทรัพ ย์ (รายงาน
รายละเอียดผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ)
5) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 6 และมาตรา 101)
6) สาเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมหลักฐานการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7) สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติตามที่ขอจดทะเบียน
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