ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การประชุมสมาชิก พ.ศ. 2562
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มสามัญปี ละหนึ่ งครั้ งภายในสี่ เดื อนนับแต่ ว นั ที่
สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี การประชุมสมาชิกคราวอื่นนอกจากนี้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ

ผลบังคับใช้
นิยาม

การประชุ ม
สามัญ

ข้อ 4 การบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญทุกคราวให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดและให้ การบอกกล่าว
ส่ งไปยังสมาชิ กทุกรายก่อนวันนัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ในคาบอกกล่าวนั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา เรียกประชุ ม
สามัญ
และระเบียบวาระที่จะได้ประชุมปรึ กษานั้น
ข้อ 5

คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การเรียกประชุ ม
วิสามัญ

ข้อ 6 คณะกรรมการจะต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมวิสามัญ เมื่อสมาชิ กจานวนไม่น้อย การเรียกประชุ ม
กว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดได้เข้าชื่ อกันทาหนังสื อร้องขอให้เรี ยกประชุ มต่ อคณะกรรมการ วิสามัญเมื่อ
สมาชิกร้ องขอ
หนังสื อร้องขอต้องระบุวา่ ประสงค์ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใด
การเรี ยกประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
ได้รับหนังสื อร้องขอนั้น และกาหนดให้มีการประชุมอย่างช้าภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
ได้รับหนังสื อร้องขอนั้น
ให้นาความในข้อ 4 มาใช้บงั คับกับการเรี ยกประชุมตามข้อนี้โดยอนุโลม

ข้อ 7 ในการประชุม จะต้องมีสมาชิ กเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน องค์ ประชุ ม
สมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใดมีจานวนสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
กาหนดให้มีการประชุ มใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ประชุ มครั้งก่อน และในการนี้ ให้ถือจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดที่มาประชุมเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 8 ในการประชุมทุกครั้งให้ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าประธานกรรมการไม่ ประธานในที่
มีหรื อเข้าร่ วมประชุ มไม่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการ ประชุ ม
หรื อรองประธานกรรมการไม่มีหรื อไม่มาเข้าร่ วมประชุมจนล่วงไปแล้วสิ บห้านาที ให้สมาชิ กซึ่ งอยู่ในที่น้ นั
เลือกกรรมการผูห้ นึ่งในจานวนซึ่ งมาประชุมขึ้นนัง่ เป็ นประธาน
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึ งบันทึกรายงานการประชุม
บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนาเข้าที่ประชุมในการประชุ ม
ครั้งต่อไป และให้ประธานในที่ประชุมครั้งที่รับรองลงนามกากับไว้

บันทึกรายงาน
การประชุ ม

ข้อ 10 ประธานในที่ ประชุมจะเลื่อนการประชุมใด ๆ ไปในวันและเวลาอื่นโดยความ การเลื่อนประชุ ม
ยินยอมของที่ ป ระชุ มก็ไ ด้ แต่ ใ นที่ ประชุ มซึ่ งเลื่ อนมานั้นจะปรึ กษากิ จการอื่ นใดนอกจากที่ คา้ งมาจาก
การประชุมครั้งก่อนไม่ได้
ข้อ 11 ถ้าสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กที่ เข้าร่ วมประชุมมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้ออันใด กรณีมีส่วนได้
ซึ่ งที่ประชุมจะลงมติ ห้ามมิให้สมาชิ กรายนั้นเข้าร่ วมประชุม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เสี ยเป็ นพิเศษ
ยกเว้นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกกรรมการ
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ข้อ 12 การออกเสี ยงในการประชุ ม ให้สมาชิ กออกเสี ยงได้รายละหนึ่ งเสี ยง และถ้า การออกเสี ยงใน
การประชุ ม
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การออกเสี ยงในการประชุมให้กระทาเป็ นการเปิ ดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรื อ
สมาชิ กจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในหกของสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้การออกเสี ยงกระทาโดยวิธีลบั ก็ให้
การออกเสี ยงกระทาโดยวิธีลบั
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมสมาชิกแยกจากหลักเกณฑ์
การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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