‘SAFE & SOUND’ Meeting
in COVID-19 Situation

ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ผูค้ นในสังคมต่ างสร้างระยะห่าง
ระหว่างกัน (Social Distance) ส่ งผลกระทบต่ อการจัดประชุ มของบริษัทมหาชนจากัด
และบริษท
ั จากัด กฎหมายจึงได้เปิ ดช่องให้จดั การประชุมในรูปแบบการประชุ มผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งนามาใช้กบั การประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
โดย “บริษัทมหาชนจากัด ” หรือ “บริษัทจากัด” สามารถจัดการประชุ ม
แบบ e-Meeting ได้ แม้ จ ะไม่ มี ข ้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก าหนดไว้ ก็ ต าม โดยจะต้ อ ง
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (หลักการ “กฎหมายไม่หา้ ม
...ย่อมทาได้”) เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุ ม องค์ประชุ ม และได้ดาเนิ นการประชุ มให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ มิเช่นนั้ น จะไม่สามารถใช้เป็ นพยานหลักฐานใน

คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดต่อไปได้
“การส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม ” รวมถึงเอกสารประกอบการประชุ มสาหรั บ
e-Meeting สามารถส่ งเป็ นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Mail) ได้ แต่ จ ะต้องส่ งภายใน
ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนั งสือพิมพ์ทอ้ งถิ่นตามที่กฎหมายและ/หรือข้อบังคับของ
บริษัทกาหนดไว้
ทั้งนี้ การนั ดประชุ ม ผูถ้ ือหุน
้ ของบริษัทมหำชนจำกัด คณะกรรมการของ
บริษัทต้องจัดทาหนังสือนัดประชุมส่งแก่ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย)

“องค์ประชุม” จะต้องเป็ นไปตามตารางที่แสดงในหน้าต่อไปนี้
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for Social Distancing!!”
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“ผูร้ ว่ มประชุม

อย่างน้อย 1 ใน 3
ขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่ งเดียวกัน และ
ทัง้ หมดต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะ
ประชุม”

องค์ประชุม

บริษัทมหำชนจำกัด (ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535)

คณะกรรมกำร

ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด

ผูถ้ ือหุน้

ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และมีหนุ ้
นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด

บริษัทจำกัด (ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยบริษัท)
ไม่ได้กาหนดไว้ แต่ถา้ มีจานวนเกิน
กว่า 3 คน ต้องมีกรรมการเข้าร่วม
อย่างน้อย 3 คน
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะรวมกันมี
จานวนหุน้ อย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุน
บริษัท

***ผูเ้ ข้า ร่ว มประชุ ม อย่ า งน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุ มต้องอยู่ ในที่ ประชุ มแห่ งเดี ยวกันและ
ทัง้ หมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะประชุ ม (ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที่
74/2557 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุนายน 2557 เรื่อ งการประชุ ม ผ่านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (“ประกาศ
คสช.74”) ***

วิธีการประชุ ม” แบบ e-Meeting ให้ผูท้ าหน้าที่เป็ นประธานในที่ ประชุม
เป็ นผูก้ าหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด

โดยก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนจะต้อ ง “แสดงตน” ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การเปิ ดกล้องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูเ้ ข้า ร่วมประชุม การ
กาหนดรหัสผ่าน การอ่านข้อมูลของบัตรประชาชน เป็ นต้น ประกอบกับต้องมีการจัดทา
รายงานการประชุมเป็ นหนังสือ และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดการประชุ ม ทั้งนี้ ให้ถือว่าการบันทึกนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของรายงานการประชุ ม
แต่ในกรณีที่เป็ นการประชุมลับอาจไม่ตอ้ งมีการบันทึกก็ได้
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“มาตรฐานการจัด e-Meeting”

ต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2557 (ประกาศ ICT)
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ข้อกาหนดของระบบ e-Meeting สาหรับการประชุมที่จะมีผลตามกฎหมาย
• มีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และต้อง
สอดคล้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่ วยงานของรัฐ
• ผูร้ ่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ดว้ ยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
• เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้ นไปเข้าด้วยกัน
• ทาให้ผรู ้ ่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้สองทาง
• มีอุปกรณ์สาหรับนาเข้าข้อมูลจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง เช่น โทรศัพท์
กล้อง ไมโครโฟน เป็ นต้น
• มีอุปกรณ์เพื่อทาหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและ
ภาพที่เหมาะสม
• การบริหารจัดการระบบ ประธานในที่ประชุมหรือผูค้ วบคุมระบบต้อง
สามารถตัด สัญญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลได้ทนั ทีหากมี
เหตุจาเป็ นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
• ผูร้ ่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูขอ้ มูลการประชุมที่กาลังนาเสนอในที่
ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุ ม
• มีการบันทึกจากผูร้ ่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และ
บันทึก Log
• มีมาตรฐานการบันทึก เช่น ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความ
ถูกต้องของข้อมูล

เมื่อกฎหมายรองรับการจัดประชุ มแบบ e-Meeting แล้ว
ทัง้ บริษทั มหาชนจากัด และบริษทั จากัด อาจใช้วีธีน้ ีเป็ นทางเลื อก
ให้มีการจัดประชุมของบริษัทก็ได้
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