
 
ค ำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเพิ่มเติม 

เรื่อง กำรปฏิบัติตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560   
เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ  

 

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ได้มีการแก้ไขโดยค าสั่ง คสช. ที่ 
21/2560 ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ นอกจากการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอให้กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมขึ้นอีกในวรรคสองและวรรคสาม           
ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมให้ตามที่ได้มีการร้องขอ  
ประกอบกับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนัดเรียกประชุมเองโดยให้ถือว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม ทั้งนี้เพ่ือการดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 100 ดังกล่าวแล้ว ตามบันทึกส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 100 ดังนี้ 

 

 ข้อ 1  กำรพิจำรณำควำมเป็นผู้ถือหุ้น 
  การพิจารณาความเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง สามารถพิจารณาได้จากกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1) ใบหุ้นที่มีการโอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
 2) สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ขอตรวจรายการและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนจากผู้เก็บ

รักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
 3) รายชื่อจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
 4) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 89/26 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  ทั้งนี้ กำรพิจำรณำควำมเป็นผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำตำมช่วงระยะเวลำของกำรใช้สิทธิ ดังนี้ 
1) วันที่ใช้สิทธิเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  
2) วันที่ใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีที่คณะกรรมการไม่จัดประชุมให้หลังจากพ้น 45 วัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอให้จัดประชุมจากผู้ถือหุ้น)  
3) วันที่ใช้สิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ข้อ 2  กรณีคณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่มีผู้ถือหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดร้องขอให้จัดประชุม 

  คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ       
จากผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวาระตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอและสามารถก าหนดวาระ          
การประชุมอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ผู้ถือหุ้นร้องขอได้ โดยต้องก าหนดเป็นวาระไว้ในหนังสือนัดประชุม         
ให้ชัดเจน และด าเนินการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น      
ที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม        
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 105 วรรคสองได้ 
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 ข้อ 3  กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เม่ือคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมตำมที่ผู้ถือหุ้น    
ร้องขอภำยในกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

     เมื่อคณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นคนเดียว หรือ หลายคนที่เข้าชื่อกันโดยมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดแล้วไม่ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ถือหุ้นที่ได้ร้องขอจ านวนเดิมหรือผู้ถือหุ้น
รายอ่ืน ๆ ที่มีสัดส่วนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเรียกประชุมเองได้ 
โดยก าหนดวาระตามหนังสือที่ร้องขอและต้องจัดให้มีการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 105 วรรคสองได้ 

  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ 
1) ผู้ถือหุ้นต้องด าเนินการเรียกประชุมโดยจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุเรื่องและเหตุผล

ในการเรียกประชุมตามหนังสือที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน โดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามหนังสือที่ ได้ร้องขอไปยังคณะกรรมการ พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร รวมทั้ง ความเห็นในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า          
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย 
(มาตรา 101 ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 106) การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปเท่าที่ไม่ขัดกับมาตรา 100 
ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวสามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 1 

2) องค์ประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (มาตรา 103 วรรคหนึ่ง) หากจ านวนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม 
ต้องระงับการประชุมไม่สามารถด าเนินการประชุมต่อไปได้ และไม่สามารถส่งหนังสือนัดประชุมใหม่อีกได้ (มาตรา 103 
วรรคสอง) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเรียกประชุมดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ๆ ให้แก่บริษัทด้วย (มาตรา 100 วรรคสาม) 

3) การออกเสียงเพ่ือลงมติในวาระต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  ข้อ 4 กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535    

ข้อ 2 (4) ก าหนดให้ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจะต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ขอจดทะเบียนในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียน    

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นควรมีวาระการพิจารณาอ านาจ
กรรมการของบริษัท เพ่ือให้สามารถมีอ านาจในการยื่นค าขอจดทะเบียนต่อไปได้ 
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ข้อ 5  เอกสำรที่ใช้ส ำหรับย่ืนประกอบค ำขอจดทะเบียน 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้นเองตำมมำตรำ 100 
 ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจะต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ขอจดทะเบียนในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ 4 โดยยื่นแบบค าขอ            
จดทะเบียนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด           
พ.ศ.2535 ข้อ 1 และยื่นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ได้แก่ 

1) หนังสือชี้แจงและน าส่งเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
2) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน 

3) หลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไปยังคณะกรรมการ และ
หลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

4) หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นและในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง 
- กรณีบริษัทมหำชนจ ำกัดเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเอง  

เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้นที่แสดงชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ หรือใบหุ้นที่มี
การโอนหุ้นโดยถูกต้องและได้ยื่นค าร้องขอต่อบริษัทให้ลงทะเบียนการโอนแล้วตามมาตรา 58 
หรือ ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นรับรองตามมาตรา 63 

- กรณีบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) เป็นนำยทะเบียนหุ้น  
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้นที่แสดงชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ หรือใบหุ้นที่มี
การโอนหุ้นโดยถูกต้องและได้ยื่นค าร้องขอต่อบริษัทให้ลงทะเบียนการโอนแล้วตามมาตรา 58 
หรือ รายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยนายทะเบียนหลักทรัพย์  (รายงาน
รายละเอียดผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ)    

5) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 6 และมาตรา 101) 
6) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมหลักฐานการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
7) ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติตามท่ีขอจดทะเบียน 
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