คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทำงกำรจดทะเบียนกรณีกำรจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม
ตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ตามที่มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 บัญญัติว่า
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุ เ รื่ องและเหตุผ ลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุม ไว้ใ ห้ ชัดเจน ในหนัง สื อดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เช่น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การตามบทบัญญั ติดัง กล่ า วเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อยและสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทาคาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนกรณีการจัดประชุม
โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมตามมาตรา 100 โดยสามารถสรุปสาระสาคัญต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. กำรพิจำรณำสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาการใช้สิทธิได้ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนหุ้นร้อยละ 10 เข้าชื่อกันทาหนังสือร้องขอให้กรรมการจัดประชุมภายใน 45 วัน
2) กรรมการไม่ยอมจัดประชุมให้หลังจากครบเวลา 45 วัน ตามข้อ 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนหุ้นร้อยละ 10
ทาหนังสือเรียกประชุมเอง และ
3) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมต้องนาเอกสารสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นมาแสดงก่อนเข้าประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนจานวนหุ้นร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกาหนด สามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับการ
ประชุมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้จัดประชุมได้เองในทุกช่วงเวลาหากแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้น ณ ขณะเวลาที่ตน
จะใช้สิทธินั้น โดยพิจารณาจากทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ขอตรวจรายการและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนจาก
ผู้ เ ก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ได้ (มาตรา 63) และกรณี ไ ม่ มี ชื่ อ ปรากฏในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันประชุม สามารถพิจารณาได้จากใบหุ้นที่มีการโอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(มาตรา 58)

-22. กำรจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม (มำตรำ 100 วรรค 2)
เมื่อ คณะกรรมการได้ร ับ หนัง สือ ร้อ งขอจากผู ้ถือ หุ้น ที่มีจานวนหุ ้น ไม่น้อ ยกว่าร้อ ย ละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดที่มีการเข้าชื่อกันตามมาตรา 100 วรรค 1 แล้ว จะต้องจัดให้มีการประชุม
ภายใน 45 วัน หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจานวนเดิมหรือผู้ถือหุ้นอื่นที่มีสัดส่วนจานวนหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ก็สามารถเป็นผู้เรียกประชุ มเองได้ โดยต้องจัดให้มีการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน
45 วัน (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 4219/2541) นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้จัดประชุมข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) การเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นต้องดาเนินการเรียกประชุมโดยการทาเป็นหนังสือนัดประชุม ซึ่งมีการ
ระบุเรื่องและเหตุผ ลในการจัดประชุมที่ได้ระบุไว้แล้ว ในขณะที่มีห นังสือร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุม
โดยให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม และให้โ ฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
มาตรา 101 ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 106 โดยเท่าที่ไม่ขัดกับมาตรา 100 ทั้งนี้ ในการพิจารณา
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องส่งหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถใช้เกณฑ์ในการพิจารณาได้ ตามข้อ 1
2) องค์ประชุม ในวันประชุมต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมด (มาตรา 103 วรรค 1) หากมีจานวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุม ต้องระงับการประชุมไม่สามารถ
ส่งหนังสือนัดประชุมใหม่อีกครั้งได้ (มาตรา 103 วรรค 2) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเรียกประชุม
(มาตรา 100 วรรค 2) ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ๆ ให้แก่
บริษัทด้วย (มาตรา 100 วรรค 3)
3) การออกเสียงเพื่อลงมติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
- การลงมติใ นเรื่อ งที่ก ฎหมายกาหนดให้มีค ะแนนเสีย งเป็น อย่า งไร จะต้องลงมติใ ห้เ ป็น ไป
ตามนั้น เช่น มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 102 เป็นต้น
- นอกจากกรณีที่ก ฎหมายกาหนด ให้ก ารลงมติข องผู้ถือหุ้น ประกอบด้ว ยคะแนนเสียงตาม
มาตรา 107 (1) (2) และ (3)
3. เอกสำรที่ใช้สำหรับยื่นคำขอประกอบกำรจดทะเบียน
กรณีอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้นัดเรียก
ประชุมเอง ได้แก่
1) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดที่ร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือ หุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการ
ส่งหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมนั้นไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ
2) หลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามจานวนที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- กรณีบริษัทมหาชนเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเอง
- กรณีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท (TSD)
3) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์คาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 6 และ 101)

-34) สาเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือ บอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5) สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติตามที่ขอจดทะเบียน
6) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียดของผู้ถือหุ้น
ที่ได้เข้าร่วมประชุม
4. กำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุม (มำตรำ 100 วรรค 3)
การจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกนั้น ควรเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมเพื่อให้สามารถดาเนินการประชุมไปได้อย่างราบรื่ น เช่น การจัดสถานที่
ในการประชุม การจัดหาอุป กรณ์สาหรับ การประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการของแต่ล ะ
บริษัทที่มีความแตกต่างกัน

