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แนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทจํากัด 

และบริษัทมหาชนจํากัดเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจําป

เนื่องจากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดทวีความ

รุนแรง และแพรระบาดอยางรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลจําเปนตองใชมาตรการเขมงวด และเรงดวนเพื่อ

ควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึง 

ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรโดยใหมีผลนับแตวันที่ 26 มีนาคม 

2562 เปนตนไป

ภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้ นายกรัฐมนตรี หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ 

ออกขอกําหนดตลอดจนมาตรการตางๆ ที่จําเปนตอการปองกันมิใหสถานการณรายแรงมากขึ้น ซึ่งขอ 

กําหนด และมาตรการดังกลาวอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการประชุมสามัญประจําปของบริษัท ไมวา 

จะเปน มาตรการหามชุมนุมในสถานที่แออัด ซึ่งผูใดฝาฝนจะตองรับโทษตามมาตรา 18 แหงพระราช 

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงมาตรการปดสถานที่ ที่เสี่ยงตอ 

การติดตอโรค เชนสถานที่ใหบริการหองประชุมในทองที่กรุงเทพมหานคร มาตรการพึงปฏิบัติสําหรับ 

บุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงตอการติดตอโรคใหอยูในเคหสถาน ซึ่งมาตราการเหลานี้อาจสงผลก 

ระทบตอผูที่จะมาเขารวมประชุม ผูใดที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แหงพระราช 

บัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เปนตน

สํานักงานฯ ไดตระหนักถึงปญหาขางตน จึงจัดทําบทความนี้ขึ้นเพื่อใหบริษัทใชเปนแนวทาง 

ในการจัดประชุมสามัญประจําปอยางถูกตอง และชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปไดดังตอไปนี้

การเลื่อนการประชุมสามัญประจําป:

ตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 

มีนาคม 2563 ไดกําหนดใหสถานที่ใหบริการหองประชุม หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งตั้ง 

อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่เสี่ยงตอการติดตอโรค และมีคําสั่งใหปดสถานที่ดังกลาว 

เปนการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงไดรับผลกระทบในสวนของสถานที่การจัดประชุมโดยเฉพาะบริษัท 

มหาชนจํากัด ที่ไมสามารถจัดการประชุมสามัญประจําปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได ประกอบกับ 

เจตนารมณของประกาศฉบับนี้ ที่ตองการลดโอกาสการแพรระบาดของโรคในสถานที่ ที่มีความเสี่ยง 

สูงซึ่งรวมถึง สถานที่ใหบริการหองประชุม ดังนี้บริษัทอาจจําเปนตองเลื่อนการประชุมออกไป

สําหรับการจัดประชุมในทองที่อื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครนั้นแมวาจะยังไมมี

ประกาศ คําสั่งหรือระเบียบใดๆ สั่งหามออกมาเปนการเฉพาะ แตเมื่อพิจารณาตามเจตนารมณของ 

ภาครัฐที่เกี่ยวของ และเพื่อความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมในระหวางที่การแพรระบาด ณ ขณะนี ้

ยังคงลุกลาม และจํานวนผูปวยไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย ดังนี้จึงเห็นวา 

บริษัทควรพิจารณาเลื่อนการประชุมออกไปเชนเดียวกัน
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ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดอนุญาตใหบริษัทที่ไดรับผลกระทบ

จากการแพรระบาดดังกลาวจนเกิดเหตุขัดของ และไมสามารถจัดประชุม หรือจัดประชุมไดลาชาเกิน

กวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สามารถยื่นหนังสือชี้แจงตอนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการคาภาย

หลังจากที่ไดมีการจัดประชุมสามัญประจําปไปแลว ทั้งนี้เปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เรื่อง มาตรการรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับลงวันที่ 

4 มีนาคม 2563

ประเด็นสําคัญที่บริษัทควรพิจารณาในกรณีเลื่อนการประชุมมีดังตอไปนี้

1. บริษัทสามารถเลื่อนการประชุมสามัญประจําป ไปไดโดยไมจําเปนตองแจงใหกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาทราบกอน ทั้งนี้ การประชุมที่เลื่อนมาดังกลาวยังคงตองดําเนินการประชุมใหถูกตองครบ

ถวนตามวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดแก การพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมในเรื่องตอไปนี้ ที่กฎหมายกําหนด

ก. การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน

ข. การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมา

ค. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท 

ง. การพิจารณางบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว

จ. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ฉ. การพิจารณาจัดสรรกําไร และการจาย/งดจายเงินปนผล

2. เมื่อไดมีการจัดการประชุมแลว บริษัทยังคงมีหนาที่ตองนําสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ

บริษัทตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ใหหมายถึง

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมที่เลื่อนมากรณีเปนบริษัทจํากัด และภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ที่เลื่อนมากรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด

3. บริษัทจะตองนําสงงบการเงินของบริษัท ตามที่กฏหมายไดกําหนดไว ซึ่งในสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ใหหมายถึงภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมที่เลื่อนมา

4. บริษัทมีหนาที่นําสงหนังสือชี้แจงการเลื่อนประชุม ซึ่งตัวอยางสามารถดาวนโหลดไดจาก

เว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หนังสือชี้แจงนี้สามารถยื่นใหกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดนับแต

วันที่ไดจัดประชุมสามัญประจําปไปจนถึงวันที่นําสงงบการเงินตามขอ 3. โดยเลือกนําสงผานได 3 ชอง

ทาง ไดแก

ก. นําสงผานทางเว็บไซตกรม 

ข. นําสงดวยตนเอง 

ค. นําสงทางไปรษณียลงทะเบียน

5. การประกาศจายเงินปนผลประจําป (ถามี) อาจทําไดโดยอาศัยมติคณะกรรมการของบริษัท

แทน โดยเปลี่ยนเปนการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล และจะตองจายภายใน 1 เดือน นับจาก

วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติ
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6. ในชวงระหวางที่ยังไมมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการที่ครบกําหนดพนจาก

ตําแหนงตามวาระ ยังคงตองดาํรงตําแหนงอยูตอไปจนกวาจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนที่เลื่อนมา

7. ในชวงระหวางที่ยังไมมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจําเปนตองใชผูสอบบัญชีราย

เดิมไปกอนจนกวาจะมีการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่เลื่อนมา 

8. สําหรับการยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทตามขอ 2. การยื่นงบการเงินของ

บริษัทตามขอ 3. และการยื่นสําเนารายงานประจําป และสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนของ

บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจะตองยื่นเอกสารดังกลาวผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)

เพียงชองเดียวเทานั้น ซึ่งเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การยื่นงบการเงินและ

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

สําหรับกรณีบริษัทจดทะเบียน ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ก็ไดจัดทํามาตรการรองรับ

ออกมาเชนกัน โดยกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสรุปไดดังนี้

1. การแตงตั้งผูสอบบัญชี ตามขาว ก.ล.ต. ฉบับที่ 65/2563 กรณีบริษัทจดทะเบียนมีความ

จําเปนตองเลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปออกไปเปนเหตุใหไมสามารถแตงตั้งผูสอบ

บัญชีได ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เขาทําการสอบทาน

งบการเงินงวดไตรมาส 1 ป 2563 ของบริษัทกอนได และเมื่อบริษัทจดทะเบียนไดมีการจัดการ

ประชุมสามัญประจําปแลวจึงนําเสนอผูสอบบัญชีดังกลาวใหที่ประชุมอนุมัติเปนการตอไป

2. การจัดสงงบการเงิน ตามขาว ก.ล.ต. ฉบับที่ 57/2563 ก.ต.ท. มีมติใหผอนผันระยะเวลา

การจัดสงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เขาเกณฑดังตอไปนี้

ก. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทจด

ทะเบียนไดรับผลกระทบตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน มีบริษัทยอย หรือบริษัทรวมหรือมีทรัพยสินที่ใช

ในการประกอบธุรกิจหลักอยูในประเทศที่ใชมาตรการปดประเทศ หรือมีเหตุการณที่สงผลกระทบตอ

งบการเงินอยางมีนัยสาํคัญ เปนตน และ 

ข. บริษัทจดทะเบียนไดเปดเผยเรื่องดังกลาวผานระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETLink) แลว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีแนวทางพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสงงบการเงินที่จะปดงวดภายใน

เดือนพฤษภาคม 2563 ไมเกิน 3 เดือนนับแตวันครบกําหนดสง สวนกรณีงบการเงินประจําปไมเกิน 

4 เดือน นับแตวันสิ้นงวดปบัญชี บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะตามเกณฑขางตน และประสงคจะขอ

ผอนผันการจัดสงงบการเงินควรจัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นตอ ก.ล.ต. เปนการตอไป
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สาํหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงคจะประกาศจายเงินปนผลประจําปแตไมสามารถจัด

ประชุมผูถือหุนบริษัทสามารถเปลี่ยนจากการประกาศจายเงินปนผลประจําปเปนประกาศจาย

เงินปนผลระหวางกาลซึ่งอาศัยเพียงมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยกเวนกรณีของบริษัทจด

ทะเบียนที่ประสงคประกาศจายเงินปนผลในรูปแบบของหุนปนผล บริษัทจดทะเบียนยังคงตองปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ จะตองมีการจัดการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมติให

บริษัทประกาศจายเงินปนผลในรูปแบบของหุนปนผล กรณีนี้ไมสามารถใชมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติได ฉะนั้นเรื่องดังกลาวอาจตองรอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่

เลื่อนมา

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนควรประกาศแนวทาง นโยบาย หรือระเบียบของบริษัทที่

เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนของบริษัทรับทราบอยางสมํ่าเสมอผานชองทางออนไลน 

ตลอดจนเปดเผยเรื่องดังกลาวผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETLink) 

ดวย

การจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting หรือ VDO conference):

แมวาตามกฎหมายบริษัทจะสามารถจัดการประชุมสามัญประจําปผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขสําคัญของการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส คือผูเขารวม

ประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมจะตองอยูในที่ประชุมเดียวกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเมื่อ

ปรับใชกับกรณีของบริษัทจดทะเบียนที่มีผูถือหุนเปนจํานวนมาก  อาจถือไดวาเปนการชุมนุมของ

ประชาชนอันอาจเปนการฝาฝนตอมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได 

ยิ่งไปกวานั้น บริษัทใดที่มีความประสงคที่จะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองดําเนิน

การประชุม และจัดเตรียมกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามวิธีการที่

กําหนดไวในประกาศ และคําชี้แจงของหนวยงานรัฐ ดังตอไปนี้

ก. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 74-2557 เรื่องการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

ข. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ค. คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขของประกาศตางๆ ทั้ง 3 ขอขางตน ในทางปฏิบัติ การประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสยังอาจปฏิบัติไมได  ประกอบกับในปจจุบันยังไมมีประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับแนวทางที่ชัดเจนของเงื่อนไขการจัดการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยเฉพาะระบบควบคุมการประชุมที่ตองมีองคประกอบพื้นฐานที่มี

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามประกาศขอ ข. ขางตน  ในกรณีนี้ถือวา

เปนเรื่องที่ตองรอใหรัฐบาลออกพระราชกําหนดเพื่อใหคลอบคลุมการยกเวน หรือผอนผันเงื่อนไขของ

การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวตอไปในอนาคต 


