
‘SAFE & SOUND’ Meeting
in COVID-19 Situation

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูค้นในสังคมต่างสรา้งระยะห่าง

ระหว่างกัน (Social Distance) ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของบริษัทมหาชนจ ากัด

และบรษิทัจ ากดั กฎหมายจึงไดเ้ปิดช่องใหจ้ดัการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) ซ่ึงน ามาใชก้บัการประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ก็ได้

โดย “บริษัทมหาชนจ ากดั” หรือ “บริษัทจ ากัด” สามารถจดัการประชุม

แบบ e-Meeting ได้ แม้จะไม่มีข ้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ก็ตาม โดยจะต้อง

ด ำเนินกำรตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง (หลกัการ “กฎหมายไม่หา้ม

...ย่อมท าได”้) เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุม องคป์ระชุม และไดด้ าเนินการประชุมให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้มิเช่นน้ัน จะไม่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน

คดแีพ่ง คดอีาญา หรอืคดอ่ืีนใดตอ่ไปได ้

“การส่งหนังสือเชิญประชุม” รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมส าหรับ  

e-Meeting สามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ได้ แต่จะต้องส่งภายใน

ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพท์อ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายและ/หรือขอ้บงัคบัของ

บริษัทก าหนดไว ้

ทั้งน้ี การนัดประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทมหำชนจ ำกัด คณะกรรมการของ

บริษัทตอ้งจดัท าหนังสือนัดประชุมส่งแก่ผูถื้อหุน้และนายทะเบียน (อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ หรือบุคคลท่ีอธิบดีมอบหมาย)

“องคป์ระชุม” จะตอ้งเป็นไปตามตารางท่ีแสดงในหน้าต่อไปน้ี

“e-Meeting 
for Social Distancing!!”
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วิธีการประชุม” แบบ  e-Meeting ใหผู้ท้ าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม

เป็นผูก้ าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารก าหนด 

โดยก่อนเร่ิมประชุม ผู ้เขา้ร่วมประชุมทุกคนจะต้อง “แสดงตน” ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์เช่น การเปิดกลอ้งจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้ ร่วมประชุม การ

ก าหนดรหสัผ่าน การอ่านขอ้มลูของบตัรประชาชน เป็นตน้ ประกอบกบัตอ้งมีการจดัท า

รายงานการประชุมเป็นหนังสือ และบนัทึกภาพและ/หรือเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก

คนตลอดการประชุม ทั้งน้ี ใหถื้อว่าการบันทึกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 

แต่ในกรณีท่ีเป็นการประชุมลบัอาจไม่ตอ้งมีการบนัทึกก็ได้

“ผูร้ว่มประชุม

อย่างนอ้ย 1 ใน 3 

ขององคป์ระชุม 

ตอ้งอยู่ในท่ีประชุม

แห่งเดียวกนั และ

ทัง้หมดตอ้งอยู่ใน

ประเทศไทยขณะ

ประชุม”
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องคป์ระชุม

บริษัทมหำชนจ  ำกดั (ตำม

พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ  ำกดั  

พ.ศ. 2535)

บริษัทจ  ำกดั (ตำมประมวลกฎหมำย

แพง่และพำณิชยว่์ำดว้ยบริษัท)

คณะกรรมกำร
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด

ไม่ไดก้ าหนดไว ้แต่ถา้มีจ านวนเกิน

กว่า 3 คน ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วม

อย่างนอ้ย 3 คน

ผูถื้อหุน้

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และมีหุน้

นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะรวมกนัมี

จ านวนหุน้อย่างนอ้ย 1 ใน 4 ของทุน

บริษัท 

***ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกันและ

ทัง้หมดตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะประชุม (ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

74/2557 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (“ประกาศ 

คสช.74”) ***
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เม่ือกฎหมายรองรบัการจดัประชุมแบบ e-Meeting แลว้

ทัง้บรษิทัมหาชนจ ากดั และบรษิทัจ ากดั อาจใชวี้ธีน้ีเป็นทางเลือก

ใหมี้การจดัประชุมของบริษัทก็ได้

“มาตรฐานการจัด e-Meeting” ตอ้งมีระบบควบคุมการประชุมท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (ประกาศ ICT)

ขอ้ก าหนดของระบบ e-Meeting ส าหรบัการประชุมท่ีจะมีผลตามกฎหมาย

• มีกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ และตอ้ง

สอดคลอ้งตามแนวนโยบายและแนวปฏบิติัในการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงานของรฐั 

• ผูร่้วมประชุมสามารถส่ือสารกนัไดด้ว้ยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ

• เช่ือมโยงสถานท่ีประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้ นไปเขา้ดว้ยกนั 

• ท าใหผู้ร่้วมประชุมสามารถส่ือสารกนัไดส้องทาง

• มีอุปกรณส์ าหรบัน าเขา้ขอ้มลูจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เช่น โทรศพัท ์

กลอ้ง ไมโครโฟน เป็นตน้ 

• มีอุปกรณเ์พื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงหรือแปลงสญัญาณเสียงหรือทั้งเสียงและ

ภาพท่ีเหมาะสม 

• การบริหารจดัการระบบ ประธานในท่ีประชุมหรือผูค้วบคุมระบบตอ้ง

สามารถตดั สญัญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งขอ้มลูไดท้นัทีหากมี

เหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 

• ผูร่้วมประชุมทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มลูการประชุมท่ีก าลงัน าเสนอในท่ี

ประชุมผ่านเคร่ืองหรืออุปกรณข์องตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

• มีการบนัทึกจากผูร่้วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม และ

บนัทึก Log

• มีมาตรฐานการบนัทึก เช่น ใชว้ิธีการท่ีเช่ือถือไดใ้นการรกัษาความ

ถูกตอ้งของขอ้มลู
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