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เร่ือง หลกัการและร่างประกาศเกีย่วกบัการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

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 
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เ น่ืองจากมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(“พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยฯ์”) มีการก าหนดสิทธิของผูถ้ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น
โดยผูถื้อหุ้น  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอวาระการประชุม 
ท่ีชดัเจน ส่งผลให้ในปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนแต่ละบริษทัมีแนวทางในการก าหนดวิธีการเสนอวาระ
ของผูถ้ือหุ้นท่ีแตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ ขอ้มูล และเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนเหตุ 
ในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุม เป็นตน้ ส านักงานจึงมีแนวคิดท่ีจะออกหลกัเกณฑ ์
มารองรับมาตราดังกล่าว เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนให้แก่บริษทัจดทะเบียนและผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัจดทะเบียน 

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

ทั้งน้ี ส านักงานได้ด าเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.      /2564  
เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั  (เอกสารแนบ) เพื่อก าหนด
หลกัเกณฑข์า้งตน้ 

ในการน้ี ส านักงานจึงไดจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและ
บุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัการออกหลกัเกณฑแ์ละร่างประกาศขา้งตน้  

ส่วนที่ 1 : บทน า 
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 ส านกังานเห็นวา่ การออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุ้น 
จะช่วยให้ทั้งบริษทัจดทะเบียนและผูถื้อหุ้นมีแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนมากขึ้น รวมถึงคณะกรรมการบริษทั 
จะไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ และไม่เป็นการสร้างภาระมากเกินควร โดยมีสรุปหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

2.1  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้น 
(1)  กรณีการเสนอวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 

ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ยืน่เสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษทัตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
      (1.1) ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี เช่น รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ผูถื้อหุน้สามารถยืน่เสนอวาระไดจ้นถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  
      (1.2) บริษทัสามารถก าหนดให้ผูถื้อหุ้นยืน่เสนอวาระหลงัจากระยะเวลาตาม (1.1) ได ้เช่น หากบริษทั

รอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม บริษัทสามารถก าหนดให้ผู ้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระหลังจากวันท่ี   
30 พฤศจิกายน ได ้โดยจะใหย้ืน่ไดถึ้งเดือนธนัวาคมหรือเดือนมกราคมปีถดัไปก็ได ้ 

(2) กรณีการเสนอวาระในกรณีอ่ืน ให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้มูลล่วงหน้าไปยงับริษทัเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมติัให้เรียกประชุมผูถื้อหุน้  

 

2.2  การก าหนดข้อมูลและเอกสารหลกัฐานประกอบ รวมถึงค ารับรองของผู้เสนอวาระ 
ก าหนดใหผู้เ้สนอวาระการประชุมตอ้งมีขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะเสนอ พร้อมดว้ยสรุปสาระส าคญั เอกสาร

หลกัฐานและรายละเอียด โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา
รวมถึงมีรายละเอียดของผูเ้สนอวาระท่ีจ าเป็น เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ สัดส่วนการถือครองหุ้น ช่องทางการติดต่อ และ 
ค ารับรองว่าผูถ้ือหุ้นดงักล่าวมีการถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอช่ือ
บุคคลเขา้เป็นกรรมการ ตอ้งมีประวติับุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการ รวมถึงตอ้งมีการรับรองขอ้มูล
และค ายนิยอมของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

 

2.3  การก าหนดรายละเอยีดเพิม่เติมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ก าหนดรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมเพิ่มเติม ส าหรับกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธท่ีจะรับ

วาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามมาตรา 89/28 วรรคสอง เพื่อแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ 
และสิทธิของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย (มาตรา 89/28 วรรคสามและส่ี) ในเร่ืองท่ี ถา้ผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุ
เร่ืองดงักล่าวเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระในการประชุม  
ผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ขึ้นในคร้ังถดัไป 

ส่วนที่ 2 : แนวทางการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
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2.4  วันท่ีประกาศมีผลบังคับ 
       ก าหนดใหป้ระกาศมีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบริษทัท่ีรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม สามารถเตรียมตวัใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการเสนอวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2566 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 

 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีส านกังานจะมีการก าหนดหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้น 
(1)  กรณีการเสนอวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 

ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นย่ืนเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาดังต่อไปนีแ้ล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า  
      (1.1) ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ผู้ถือหุ้นสามารถย่ืนเสนอวาระได้จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน  
     (1.2) บริษัทสามารถก าหนดให้ผู้ถือหุ้นย่ืนเสนอวาระหลังจากระยะเวลาตาม (1.1) ได้ เช่น หากบริษัท

รอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทสามารถก าหนดให้ผู้ถือหุ้นย่ืนเสนอวาระหลังจากวันท่ี   
30 พฤศจิกายน ได้ โดยจะให้ย่ืนได้ถึงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมปีถัดไปกไ็ด้  

(2) กรณกีารเสนอวาระในกรณีอ่ืน ให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการ
พจิารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

            
             

        แบบส ารวจความคดิเห็น  
          เร่ือง หลกัการและร่างประกาศเกี่ยวกบัการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ 
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2.  การก าหนดข้อมูลและเอกสารหลกัฐานประกอบ 

ก าหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเร่ืองท่ีจะเสนอ พร้อมด้วยสรุปสาระส าคัญ เอกสาร
หลกัฐานและรายละเอยีด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพจิารณา 
รวมถึงมีรายละเอียดของผู้เสนอวาระท่ีจ าเป็น เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ สัดส่วนการถือครองหุ้น ช่องทางการติดต่อ และ 
ค ารับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นการเสนอช่ือ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการ ต้องมีประวัติบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการ รวมถึงต้องมีการรับรองข้อมูล
และค ายินยอมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
            
            
             
             
             
 
3.  ก าหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมเพิ่มเติม ส าหรับกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธท่ีจะรับ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 วรรคสอง เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ 
และสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (มาตรา 89/28 วรรคสามและส่ี) ในเร่ืองท่ี ถ้าผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุ
เร่ืองดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดังกล่าวเป็นวาระในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทจะจัดให้มีขึน้ในคร้ังถัดไป 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
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4.  ก าหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2566 ได้ 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
            
            
             
 
5.  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 *** 


