
เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
เลขท่ี อจท-1. 34 / 2564 

 

เร่ือง หลกัการและร่างประกาศเกีย่วกบัการชักชวนเป็นการท่ัวไปเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะ 
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน  

 

เผยแพร่เม่ือวันท่ี  21  กนัยายน 2564 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนีขึ้น้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนีไ้ด้จาก www.sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี  20  ตุลาคม 2564  
 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้จาก 
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 

1.  นายทยากร  จิตรกุลเดชา       โทรศัพท์ 0-2263-6025   email: tayakorn@sec.or.th 
2.  นายปราชญ์  รักตะบุตร             โทรศัพท์ 0-2033-9796   email: praj@sec.or.th  

 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 

http://www.sec.or.th/
mailto:tayakorn@sec.or.th
mailto:thanidal@sec.or.th
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เ น่ืองจากมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(“พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยฯ์”) ได้มีการก าหนดเร่ืองการชักชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมอบ
ฉันทะให้ตนหรือบุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู ้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนผู ้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี  
ในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีชดัเจน ส่งผลให้ท่ีผ่านมาจึงมีแนวทางการชักชวน
และขอ้มูลท่ีผูช้กัชวนให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ส านักงานจึงมีแนวคิดท่ีจะออกหลกัเกณฑ์มา
รองรับมาตราดังกล่าว และเพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนให้แก่ผูช้กัชวนและเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี ส านักงานเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเม่ือระหว่างวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ซ่ึงไดรั้บความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากภาคธุรกิจและ
บุคคลทัว่ไป จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นบางเร่ืองเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ขึ้นในทางปฏิบติั 

ทั้งน้ี ส านักงานได้ด าเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.      /2564  
เร่ือง ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถื้อหุ้นและ 
ออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ) เพื่อก าหนดหลกัเกณฑข์า้งตน้  

ในการน้ี ส านักงานจึงไดจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและ
บุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัการออกหลกัเกณฑแ์ละร่างประกาศขา้งตน้ 
  

ส่วนที่ 1 : บทน า 
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 ส านกังานเห็นวา่การออกหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นมอบฉนัทะ  
จะช่วยให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ 
และยงัช่วยให้ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงไดต้ามเจตนาท่ีแทจ้ริง รวมถึงเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการด าเนินการชกัชวน และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ ดงันั้น จึงไดมี้
การก าหนดในหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัน้ี  
 

2.1  การก าหนดการชักชวนท่ีต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์  
การชักชวน ช้ีน า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  

ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี   
(1) การชกัชวนโดยบุคคลธรรมดาต่อผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 10 ราย โดยไม่น ับรวมญาติสนิทของ 

ผูช้กัชวน (ญาติสนิท ให้หมายความถึง บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร) 
(2) การชกัชวนของผูร้ับฝากหลกัทรัพย ์(custodian) ที่มีลกัษณะเป็นการให้บริการรับมอบฉันทะ

ในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แทนผูถื้อหุ้นท่ีฝากหลกัทรัพย  ์
 

2.2  คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ  
(1) เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเพื่อให้สามารถเขา้

ประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนผูม้อบฉนัทะไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
(2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีเป็นการจงใจไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่ด าเนินการใช้สิทธิตาม 

ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะอยา่งถูกตอ้งในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดมี้การชกัชวน 
(3) ไม่เคยมีประวติัในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษตามมาตรา 89/31 มาก่อนในช่วง

ระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดมี้การชกัชวน 
 

2.3  ข้อมูลข้ันต ่าท่ีจะต้องเปิดเผยในการชักชวน 
(1)  ช่ือบริษทัท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
(2)  ช่ือผูช้กัชวนและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์กบับริษทั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และการมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือ
วาระการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละวาระ (ถา้มี) 

(3)  วนัท่ี เวลา และสถานท่ีท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
(4)  วตัถุประสงคใ์นการชกัชวนท่ีชดัเจน 
(5)  ระเบียบวาระการประชุม 

ส่วนที่ 2 : แนวทางการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
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(6)  แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีบริษัท  
จดทะเบียนเป็นผูช้กัชวนให้ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ 

(7)  วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนงัสือมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ เง่ือนไขการรับมอบฉนัทะ 
(ถา้มี) และการยกเลิกการมอบฉนัทะ 

(8)  แสดงค าเตือนท่ีชัดเจนว่า “ผูถื้อหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ 
มอบฉนัทะ”  

(9)  ค  ารับรองว่าผูรั้บมอบฉันทะจะด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผูรั้บมอบฉันทะ
ไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บความเสียหายสามารถใชสิ้ทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย
กบัผูช้กัชวนและผูรั้บมอบฉนัทะได ้

 
2.4 หลกัเกณฑ์อ่ืน 

(1)  ผูช้กัชวนจะตอ้งไม่ใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความท่ีเกินความจริง เป็นเทจ็ หรืออาจท าใหผู้ถื้อหุน้ส าคญัผิด 
(2)  ห้ามมิให้ผูช้ักชวนด าเนินการชักชวนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ  

(blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการก าหนดให้กรรมการอิสระเป็น 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(3)  ผู ้ชักชวนต้อง เ ก ็บ ร ัก ษ า เ อ กส า ร  หล กั ฐ าน  แ ล ะ ข อ้ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับการชักชวน 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการชกัชวน 

  
2.5  วันท่ีประกาศมีผลบังคับ 
       ก าหนดให้ประกาศมีผลใช้บงัคบัภายในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้สามารถใช้หลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ได ้
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ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือผูต้อบ_________________________________ต าแหน่ง__________________________________ 
ช่ือบริษทั__________________________________________________________________________
โทรศพัท_์_____________________โทรสาร_____________________email ___________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 
  บริษทัท่ีสนใจระดมทุนผา่นตลาดทุน    บริษทัจดทะเบียน 
  นกัวิเคราะห์       ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  ท่ีปรึกษากฎหมาย     ผูล้งทุนสถาบนั 
  ผูล้งทุนรายบุคคล     ผูส้อบบญัชี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ____________________________  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

1.  การก าหนดการชักชวนท่ีต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์  
การชักชวน ชี้น า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  

ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี ้  
(1) การชักชวนโดยบุคคลธรรมดาต่อผู้ถือหุ้นไม่เก ิน 10 ราย โดยไม่นับรวมญาติสนิทของ 

ผู้ชักชวน (ญาติสนิท ให้หมายความถึง บิดา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร) 
(2) การชักชวนของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการรับมอบฉันทะ

ในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แทนผู้ถือหุ้นท่ีฝากหลักทรัพย์ 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

            
            
             

        แบบส ารวจความคดิเห็น  
          เร่ือง หลกัการและร่างประกาศเกี่ยวกบัการชักชวนเป็นการท่ัวไปเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะ 

ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 

และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ 
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2.  คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ 

(1) เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมในการจัดการและเกบ็รักษาเอกสารและข้อมูลเพ่ือให้สามารถเข้าประชุม
และออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

(2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีเป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ด าเนินการใช้สิทธิตาม 
ท่ีได้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้มีการชักชวน 

(3) ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษตามมาตรา 89/31 มาก่อนในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้มีการชักชวน 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
            
            
             

3.  ข้อมูลข้ันต ่าท่ีจะต้องเปิดเผยในการชักชวน 
(1)  ช่ือบริษัทท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(2)  ช่ือผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลดังกล่าว รวมท้ัง

ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกบับริษัทหรือ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (ถ้ามี) 

(3)  วันท่ี เวลา และสถานท่ีท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
(4)  วัตถุประสงค์ในการชักชวนท่ีชัดเจน 
(5)  ระเบียบวาระการประชุม 
(6)  แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีบริษัท 
จดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอสิระ 

(7)  วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เง่ือนไขการรับมอบฉันทะ 
(ถ้ามี) และการยกเลกิการมอบฉันทะ 

(8)  แสดงค าเตือนท่ีชัดเจนว่า “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ 
มอบฉันทะ”  
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(9)  ค ารับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะด าเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะ
ไม่ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย
กบัผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้ 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
            
            
             
             

4.  หลกัเกณฑ์อ่ืน 
(1)  ผู้ชักชวนจะต้องไม่ใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีเกนิความจริง เป็นเท็จ หรืออาจท าให้ผู้ถือหุ้นส าคัญผิด 
(2)  ห้ามมิให้ผู้ชักชวนด าเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ  

(blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการก าหนดให้กรรมการอิสระเป็น 
ผู้รับมอบฉันทะ 

(3)  ผู้ชักชวนต้องเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการชักชวนเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันท่ีมีการชักชวน 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
            
            
             
             

5.  ก าหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม 2564 เพ่ือให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้ 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
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6.  ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่เติม  

            
            
             

 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์1 ส านกังาน ก.ล.ต. 
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรสาร 0-2263-6025 หรือ email: tayakorn@sec.or.th; praj@sec.or.th 

วนัสุดทา้ยของการแสดงความคิดเห็น วนัท่ี  20  ตุลาคม  2564 
 

*** ส านกังาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 
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