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การประชุมผูถ้อืหุน้ 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

การจัดประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มีฐานะเป็นเจา้ของบรษัิท ไดม้สี่วนร่วมในการตัดสนิใจ

เรือ่งส าคัญตา่ง ๆ นอกเหนือจากทีไ่ดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทบรหิารงาน เชน่ การอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 

การพิจารณาจ่ายปันผล การแต่งตัง้กรรมการ เป็นตน้ บริษัทจะตอ้งเสนอผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในการ

ประชมุสามัญประจ าปี นอกจากนี้ กรณีทีบ่รษัิทท ารายการทีม่นัียส าคัญทีอ่าจกระทบตอ่ฐานะการเงนิและผลด าเนินงาน

ของบรษัิท หรอืเป็นการตดัสนิใจทางธรุกจิทีส่ าคญั ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมสีว่นร่วมตดัสนิใจเรือ่งดงักลา่วดว้ย 

เรือ่ง รายละเอยีด 

ประเภทของ

การประชุม    

ผูถ้อืหุน้ 

 

การประชมุผูถ้อืหุน้แยกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื  

1. การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ : บรษัิทจะตอ้งจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทกุปีภายใน 4 เดอืนนับแต่

วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชขีองบรษัิท ตาม พ.ร.บ.มหาชน 

2. การประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ : บรษัิทจะจัดประชุมผูถ้อืหุน้ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อมีวาระส าคัญที่

จะตอ้งเสนอผูถ้ือหุน้พิจารณาในช่วงเวลาอื่นของปีที่มิใช่ช่วงเวลาของการประชุมสามัญ      

ผูถ้อืหุน้ เชน่ จัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เมือ่เดอืนเมษายน 2561 ตอ่มาในเดอืนมถิุนายน 

2561 บรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งขออนุมัตผิูถ้อืหุน้ บรษัิทจะตอ้งจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้  

การก าหนดวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้

และสทิธใินการ

เขา้ประชุม 

• คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก าหนดวันประชมุผูถ้อืหุน้ และวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้

เพื่อสทิธเิขา้ประชุม (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบยีน  (Book Closing Date “BC”) 

ซึง่รวมถงึสทิธปิระโยชนอ์ืน่ เชน่ สทิธรัิบเงนิปันผล สทิธกิารไดรั้บหุน้เพิม่ทนุ เป็นตน้ 

• การก าหนด RD หรอื BC บรษัิทตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ ≥ 14 วนั กอ่น RD หรอื BC 

การเปิดเผย

ขอ้มูล 

• บรษัิทตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับวันประชมุผูถ้อืหุน้ วาระการประชมุ และวันก าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธปิระโยชน์ทันท ีคอืภายในวันทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีต ิหรอือย่างชา้

ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไป ผา่นระบบ SETLink เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลตอ่ผูล้งทนุ 

• ขอ้มลูส าคญัในมตคิณะกรรมการดงักลา่วมดีงันี ้

1. วนั  เวลา และสถานทีจ่ัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. การก าหนดสทิธ ิ: ก าหนด RD หรอื BC เพือ่ก าหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

สทิธใินการรับเงนิปันผล หรอืสทิธอิืน่ (ถา้ม)ี 

3. วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.1 การประชมุสามัญประจ าปี :  

o พจิารณารับรองรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้กอ่น 

o พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 

o พจิารณาจัดสรรก าไรและการจ่าย/งดจ่ายเงนิปันผล 

o พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ 

o พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

o พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และคา่สอบบญัช ี

o กรณีมวีาระอืน่ บรษัิทจะตอ้งจัดใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ  

o วาระอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

3.2 การประชมุวสิามัญ :  

o พจิารณารับรองรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้กอ่น 

o กรณีมวีาระอืน่ บรษัิทจะตอ้งจัดใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ  

o พจิารณาวาระส าคญัตามทีค่ณะกรรมการเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

การเพิม่/

เปลีย่นแปลง

วาระประชุม 

กรณีมกีารยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงวาระการประชมุทีส่ าคัญ  

บรษัิทตอ้งแจง้ตลาดหลักทรัพยล์ว่งหนา้ ≥ 14 วนักอ่นวนั RD หรอื BC 

การน าสง่

หนงัสอืเชญิ

ประชุมใหแ้ก ่         

ผูถ้อืหุน้ 

• ระยะเวลาการน าสง่ 

การน าสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ จะพจิารณาดงันี ้

o วาระการประชมุทัว่ไป 

     ≥ 7 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้   

o วาระส าคญัอืน่  

           น าส่งตามหลักเกณฑ์ทีห่น่วยงานเกีย่วขอ้งก าหนดไว ้เช่น รายการที่เกีย่วโยงกัน การ

ไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์การขอเพกิถอนหลักทรัพยอ์อกจากตลาดหลักทรัพย์ การออกและ

เสนอขายหลกัทรัพยต์อ่กรรมการและพนักงาน  การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่แก่บคุคลใน

วงจ ากดั (PP)  เป็นตน้ ตอ้งน าสง่ ≥ 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

• บรษัิทน าสง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นระบบ SETLink เพือ่เป็นขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์

• ในกรณีมผีูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว ใหจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุฉบบัภาษาองักฤษดว้ย 

• ขอ้มลูทีต่อ้งแสดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

o วนั  เวลา และสถานทีจ่ัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

o วาระการประชมุ : บรษัิทจะตอ้งระบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุใหช้ัดเจนในแต่ละวาระการ

ประชุมว่า เสนอผูถ้ือหุน้เพื่อทราบหรืออนุมัติ และเรียงล าดับความส าคัญและล าดับ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

o ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอวาระการประชมุแตล่ะวาระ เชน่ กรณีการแตง่ตัง้

กรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทตอ้งแสดงความเห็นว่า บุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่

นัน้ มคีุณสมบัตเิหมาะสมอย่างไรทีจ่ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทหรือกรณีมกีาร

พจิารณาเพิม่ทนุของบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทตอ้งแสดงความเห็นถงึเหตผุลและความ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่ทนุ ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะไดรั้บจากการเพิม่ทนุ 

o หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์ าหนด) 

▪ แบบ ก. กรณีมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนทกุวาระ 

▪ แบบ ข. กรณีมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแยกตามวาระการประชมุ 

▪ แบบ ค. กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็น Custodian  

o เอกสารเพิม่เตมิตามแตล่ะวาระทีจ่ะเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ประกอบการพจิารณา 

การแจง้มติ

ของทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ 

ภายในวนัประชมุผูถ้อืหุน้หรอือยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไป  

ผา่นระบบ SETLink เพือ่เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ 

การสง่ส าเนา

รายงานการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ภายใน 14 วันนับจากวันประชมุผูถ้อืหุน้ (ทัง้กรณีการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และการประชมุวสิามัญ

ผูถ้อืหุน้) 

โดยน าสง่ผา่นระบบ SETLink เพือ่เป็นขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

  

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/ann_issue5_2550.pdf
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 
 

▪ เพื่อที่จะเตรียมการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น บรษัิทสามารถศกึษาไดจ้าก AGM 

Checklist (เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ที่ http://www.thaiinvestors.com) 

ซึง่สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย และส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไดร้่วมกันจัดท าเป็นคู่มือส าหรับการเตรียมตัวเพื่อ

ประเมนิคณุภาพการจัดประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีของบรษัิทจดทะเบยีน  

▪ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการที่ดีเกีย่วกับการดูแลสทิธขิองผูถ้ือหุน้ ก่อนที่ฝ่ายจัดการจะจัด

ประชมุคณะกรรมการเพือ่ก าหนดวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในปีตอ่ไป ฝ่ายจัดการสามารถ

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบ SETLink ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี และเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการลว่งหนา้ตอ่ฝ่ายจัดการเพือ่พจิารณาได ้

▪ บรษัิทอาจแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบ SETLink วา่ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิท เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอ

ในการพจิารณาวาระประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุ  

 

 

 

  

TIP 

http://www.thaiinvestors.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=8
http://www.thaiinvestors.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=8
http://www.thaiinvestors.com/
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ข ัน้ตอน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* กรณีมวีาระการประชุมทีส่ าคญั เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์  

การเพกิถอนโดยสมคัรใจ  การออกหลกัทรพัยใ์หก้รรมการหรอืพนกังาน เป็นตน้ 

  

Record Date  

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้) 

 

< 2 เดอืน 

>14 วัน 

วนัทีแ่จง้มติ

คณะกรรมการ

ตอ่ ตลท. 

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

> 7 วนั หรอื 

> 14 วนั* 

สง่หนงัสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหุน้ 
แจง้มตผิูถ้อืหุน้ทนัที

หรอืภายใน 9.00 น.

ของวนัท าการถดัไป 

สง่รายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

< 14 วนั 

เดอน 

การก าหนด Record Date เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้

แบบ 

Book Closing Date  

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้) 

 

< 21  วนั 

>14 วัน 

วนัทีแ่จง้มติ

คณะกรรมการ

ตอ่ ตลท. 

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

> 7 วนั หรอื 
> 14 วนั* 

สง่หนงัสอืเชญิ

ประชมุผูถ้อืหุน้ 
แจง้มตผิูถ้อืหุน้ทนัที

หรอืภายใน 9.00 น.

ของวนัท าการถดัไป 

สง่รายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

< 14 วนั 

เดอน 

การก าหนด Book Closing Date เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ปิดสมดุทะเบยีนจนกวา่การประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสร็จ 
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ถาม-ตอบ 
 

ค าถาม ค าตอบ 

1. บรษิทัตอ้งลงโฆษณา

แจง้การจดัประชุมผูถ้อื

หุน้ในหนงัสอืพมิพ์

หรอืไม ่

บรษัิทตอ้งแจง้การเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้โดยโฆษณาผ่านหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วัน

ก่อนวันประชุม ทั ้งนี้ บริษัทจะลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหรือไม่นั้น ให ้

พจิารณาตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 101) 

2. ในกรณีทีม่ผีูเ้ชญิชวน

ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงมอบฉนัทะใหต้นเอง 

บรษิทัควรท าอยา่งไร 

ขอ้แนะน าในกรณีดงักลา่ว บรษัิทจดทะเบยีนอาจด าเนนิการดงันี ้

1) ชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้ือหุน้เกีย่วกับการมอบฉันทะ 

สทิธขิองผูรั้บมอบฉันทะ ขอ้ควรพิจารณาในการมอบฉันทะใหบุ้คคลใดท าการ

แทนตน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาถงึประโยชนแ์ละผลกระทบทีเ่กดิจากการมอบ

ฉันทะ 

2) บรษัิทอาจเสนอชือ่กรรมการทีเ่ป็นอสิระอย่างนอ้ย 1 ทา่น เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพือ่

เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

3) ก าหนดระเบยีบในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจน โดยฝ่ายจัดการประชมุของบรษัิท

ควรใหผู้รั้บมอบฉันทะนั้น เปิดเผยถึงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

ประวัตโิดยยอ่ จ านวนหุน้ทีไ่ดรั้บมอบฉันทะ และขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับเหตผุลทีเ่ชญิ

ชวนและการลงมตใินวาระตา่ง ๆ ในการประชมุนัน้ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจของผู ้

มสีทิธอิอกเสยีง รวมถงึความคดิเห็นตอ่การตดัสนิใจในการลงมตใินแตล่ะวาระการ

ประชมุนัน้ของผูเ้ชญิชวนดว้ย โดยจัดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กอ่นการประชมุ 

3. ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ร้อ งขอ ให้

บรษิทัจดัประชุมผูถ้อืหุน้

ไดห้รอืไม ่

คณะกรรมการบรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ หากมผีูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันได ้

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให ้

เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ซึง่ในกรณีนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ี

การประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 45 วันนับแต่วันไดรั้บหนังสือจากผูถ้ือหุน้ ทั ้งนี้  หาก

คณะกรรมการไมจ่ัดประชมุภายในก าหนดเวลา ผูถ้อืหุน้อาจเรยีกประชมุเองภายใน 45 วัน 

นับแตค่รบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว (พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 100) 

4. การประชุมผูถ้อืหุน้

ตอ้งมผีูเ้ขา้รว่มประชุม

จ านวนเทา่ใด จงึจะถอืวา่

ครบองคป์ระชุม 

ตอ้งมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุซึง่นับจากผูท้ีม่าประชมุดว้ยตนเองและจากผูรั้บมอบฉันทะแลว้ได ้

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และถือหุน้

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 103)  

5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ถา้พน้ระยะเวลา 1 ช ัว่โมง

นบัจากก าหนดเวลาเร ิม่

ประชุมแลว้ยงัไมค่รบ

องคป์ระชุม จะท าอยา่งไร 

ฝ่ายจัดการประชมุของบรษัิทตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่จ าเป็นตอ้ง่จัดประชมุใหม่อกี

ครัง้ โดยครัง้ตอ่ไปไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ แต่หากในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้ 

เกดิจากผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ก็ใหร้ะงับการประชมุไป 

(ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 103)  

6. การใชส้ทิธอิอกเสยีง

เพือ่อนุมตัใินแตล่ะวาระ

การประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

ปกตติอ้งใชค้ะแนนเสยีง

เทา่ใด 

ใชเ้สยีงขา้งมากคอื มากกวา่ครึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง 

(ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 107) 
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ค าถาม ค าตอบ 

7. วาระการประชุมใดบา้ง

ทีต่อ้งลงมตดิว้ยการใช้

เสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมด

ของผูเ้ขา้รว่มประชุม    

และมสีทิธอิอกเสยีง 

ในวาระส าคัญ เชน่ การซือ้หรือขายกจิการ การรวมกจิการ รายการเกีย่วโยง การไดม้า

หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์การมอบหมายใหค้นอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ฝ่ายจัดการควรประกาศใหท้ราบวา่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุท่านใดมสีว่นไดเ้สยี และงดใช ้

สทิธอิอกเสยีงพรอ้มทัง้ระบจุ านวนหุน้ดว้ย 

(ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 107) 

8. สถานทีท่ ีจ่ะใชจ้ดัการ

ประชุม ควรเป็นอยา่งไร 

สถานทีจั่ดประชมุตอ้งอยู่ในทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง 

และเพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ประชุมที่จะเขา้ร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และควร

อ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ หากสถานทีป่ระชมุอยูไ่กลจากเสน้ทางคมนาคมหลัก 

9. กรณีทีห่อ้งประชุมไม่

สามารถรองรบัจ านวนผู ้

เขา้ประชุมใหอ้ยูภ่ายใน

หอ้งเดยีวกนัได ้จะท า

อยา่งไร 

ฝ่ายจัดการประชมุควรอ านวยความสะดวกดว้ยสถานทีท่ีใ่กลเ้คยีงกัน สามารถรับฟังการ

ประชมุไดเ้ท่าเทยีมกัน และอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงได ้

อยา่งปกตเิทา่เทยีมกนัดว้ย 

10. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นผูม้ ี

สทิธเิขา้รว่มประชุมตาม

รายชือ่ ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้จรงิ 

ฝ่ายจัดการประชมุของบรษัิทตอ้งตรวจสอบหลักฐานจากผูม้าลงทะเบยีนก่อนทีจ่ะเขา้

หอ้งประชมุ เช่น ตรวจจากบัตรประชาชนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ตรวจใบรับ

มอบฉันทะและบัตรประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะว่าตรงกับใบรับมอบฉันทะ หรอืตรวจ

หนังสอืเดนิทางจากผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ 

11. ฝ่ายจดัการควรให้

เวลาการลงทะเบยีน

ผูเ้ขา้รว่มประชุมนาน

เทา่ใด 

ก าหนดเวลาการลงทะเบยีนควรเริม่ตน้กอ่นหนา้การประชมุ 2 ชัว่โมง 

12. ในกรณีผูม้สีทิธอิอก

เสยีงเขา้รว่มประชุมผูถ้อื

หุน้มจี านวนมาก บรษิทั

ควรเตรยีมการอยา่งไร

เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีน

กอ่นเขา้รว่มประชุมแลว้

เสร็จทนัเวลาประชุม 

บริษัทควรจัดเตรียมจุดรับลงทะเบียนไวห้ลายจุดในบริเวณหนา้หอ้งประชุมพรอ้ม

เจา้หนา้ทีบ่รษัิท โดยอาจแบง่จุดรับลงทะเบยีนตามตัวอักษรของผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนมคีวามสะดวกรวดเร็วขึน้ 

13. เพือ่ใหก้ารลงคะแนน

เสยีงและการนบัคะแนน

เสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้เป็นไปดว้ยความ

ถูกตอ้ง บรษิทัควรปฏบิตั ิ

อยา่งไร 

เมือ่มวีาระทีต่อ้งลงคะแนนเสยีงทัง้ในกรณีปกต ิและลงคะแนนลับ บรษัิทตอ้งก าหนดวธิี

ลงคะแนนเสยีงไวใ้หช้ัดเจน และแจง้ใหท้ราบถงึขอ้ควรระวังในการลงคะแนนเสยีงที่

อาจจะท าใหก้ารลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะไดด้ว้ย 

14. ในวาระทีต่อ้งนบั

คะแนนเสยีง ควรแจง้

คะแนนเสยีงทีไ่ดใ้หท้ี่

ประชุมทราบทนัทใีนวาระ

น ัน้หรอืหลงัจบการ

ประชุม 

เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ฝ่ายจัดการประชมุควรแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ

ถงึคะแนนเสยีงทีนั่บไดใ้นวาระนัน้ๆทนัท ี
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ตวัอยา่งการเปิดเผย 
 

 
บรษัิท .......... จ ากัด (มหาชน) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วันที ่…….. เวลา 10.00 น. มตใิหเ้รยีก

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันที ่……….. เวลา …..  น. ณ โรงแรม....กรงุเทพฯ ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วม
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวันที ่………….โดยมวีาระการประชมุดังนี…้. 

  วน้ทีป่ระชมุคณะกรรมการและเผยแพรม่ตคิณะกรรมการ : 8 มนีาคม 2561 

 
 

เรือ่ง การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และการจ่ายเงนิปันผล 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท .......... จ ากัด (มหาชน) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วันที ่…….. เวลา 10.00 น. มตใิหเ้รยีก
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันที ่……….. เวลา …..  น. ณ โรงแรม....กรงุเทพฯ ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวันที ่…………. โดยมวีาระการประชมุดังนี…้.. 

1. พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรรับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 
2. คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2560 เพือ่ทราบ  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการด าเนนิงานปี 2560 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ 
3. พจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

2560 ซึง่ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ 
4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนนิงานปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตจัิดสรรก าไรจากผลการด าเนนิงานปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล

ดังนี ้
• จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย ..... บาท 
• จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ .... บาท จากผลการด าเนนิงานงวด .... ปี 2560 และเนือ่งจากบรษัิทไดจ้่ายเงนิ

ปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมือ่วันที ่.......... ในอัตราหุน้ละ ..... บาท บรษัิทจงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอัตรา
หุน้ละ...... บาท โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้ับเงนิปันผลในวันที ่...  บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลในวันที ่........ 

5. พจิารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้นาย...... กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่  เนือ่งจากเห็นวา่กรรมการทัง้ .... ทา่น เป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นและไมม่ี
ลักษณะตอ้งหา้ม แตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งนอกจากนี ้ยังไดป้ฏบัิตหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ มี
ความระมัดระวัง และซือ่สัตยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิทตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

6. พจิารณาอนุมัตจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ  กรรมการทีป่รกึษา  กรรมการชดุยอ่ย 

และทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิท  รวมถงึเงนิบ าเหน็จคณะกรรมการประจ าปี 2561 ในอัตรา .... บาท 
7. พจิารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้นาย .......  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่.... หรอืนาย ..... 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่.... หรอื นาง ...... ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่....  เป็นผูส้อบบัญช ีและก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชสี าหรับปี 2561 จ านวนรวม .... บาท  ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. อืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  



 
 

การประชมุผูถ้อืหุน้ – พฤศจกิายน 2562 

เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์

1. ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการ

ปฏบิตักิารใดๆของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

2. ประกาศตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง เหตกุารณ์ทีบ่รษัิทจดทะเบยีนตอ้งรายงานตามมาตรา 57(6) พ.ศ. 2560 

3. หนังสอืเวยีนเรือ่งหนังสอืมอบฉันทะของกระทรวงพาณชิย ์

▪ บจ.(ว) 7/2550 เรือ่ง การปรับปรุงแบบหนังสอืมอบฉันทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทมหาชนจ ากดั 

▪ บจ.(ว) 8/2550 เรือ่ง การปรับปรุงแบบหนังสอืมอบฉันทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทมหาชนจ ากดั 

(Custodian) 

4. หนังสอืเวยีนเรือ่งการเปลีย่นแปลงวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

▪ บจ.(ว) 20/2556 เรือ่ง แนวทางการเสนอวาระการประชมุทีส่ าคัญเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ

  

 

เกณฑข์องหน่วยงานอืน่ 

▪ พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 98 – มาตรา 108) 
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