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คำสั่ งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระรำชบัญญัติบริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรเรียกประชุมวิสำมัญโดยผู้ถือหุ้น
จำกคำสั่ งหัวหน้ ำ คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกำศและมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 4 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป ได้ แก้ไขกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด ประกอบด้ วย
1. ประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิชย์ ว่ ำด้ วยหุ้นส่ วนบริษัท รองรับกำรจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์ เต็มรู ปแบบ
2. พระรำชบัญญัติค้ ุมครองแรงงำน พ.ศ.2541 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับข้ อบังคับกำรทำงำน
3. พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรเรียกประชุ มวิสำมัญโดยผู้ถือหุ้น
4. พระรำชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ.2533 เพิม่ มำตรำ 84/2 เพิม่ อำนำจรัฐมนตรีขยำยหรื อเลื่อนกำหนดเวลำส่ งเงินสมทบ
5. พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483
รำยละเอียดกำรแก้ไขกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด มีดังนี้
เรื่ อง
คสช. ที่ 21/2560
ใช้ 4 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป
“มาตรา 100 ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับ
พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น

บทบัญญัติเดิม
มาตรา 100 ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือ
หุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี
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ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสองครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
103 ผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุ มในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
“มาตรา 128 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันทาคาขอเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู ้
ตรวจสอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
บริ ษทั ตลอดจนตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการด้วยก็
ได้

เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้

มาตรา 128 ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู ้
ถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทาคาขอเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู ้
ตรวจสอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของบริ ษทั ตลอดจนตรวจสอบการดาเนินงานของคณะ
กรรมการด้วยก็ได้
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ในคาขอตามวรรคหนึ่ง ผูข้ อต้องระบุเหตุและประเด็นที่จะ
ให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด พร้อมกับแจ้งชื่อและสถานที่อยูข่ องผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นตัวแทนด้วย
ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร ให้นายทะเบียนมี
คาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผู ้
ตรวจสอบ และในคาสัง่ แต่งตั้งผูต้ รวจสอบ นายทะเบียนต้องระบุ
ประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด”
วิไล วัชรชัยสิ ริกุล 11 เมษายน 2560

ในคาขอตามวรรคหนึ่ง ผูข้ อต้องระบุประเด็นที่จะ
ให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัดพร้อมกับแจ้งชื่อและสถานที่อยู่
ของผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งเป็ นตัวแทนด้วย
ให้นายทะเบียนมีคาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผูต้ รวจสอบและในคาสั่งแต่งตั้ง
ผูต้ รวจสอบนายทะเบียนต้องระบุประเด็นที่จะให้ตรวจสอบ
โดยแจ้งชัด

