
 

 

  
 
 
 6 มีนาคม 2563 
 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการบริษทัจดทะเบียนทุกบริษทั 
 นายกสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 

ท่ี  กลต.จท -1.(ว) 9 /2563  เร่ือง   การจัดประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของ                     
บริษทัจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

 ตามท่ีส านกังานมีการเผยแพร่ผลการหารือในการประชุมร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                         
เม่ื อวันท่ี  2 มีนาคม 2563 เก่ี ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบี ยนในการจัดประชุมสามัญ                              
ประจ าปีผู ้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                              
ความละเอียดแจง้แลว้  นั้น 
 
 ส านกังานเห็นว่า เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 
มีการด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานจึงเห็นควรออกค าถาม-ค าตอบ เพื่อแนะน า
แนวทางในการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 
 อน่ึง กรมพฒันาธุรกิจการคา้ได้ออกประกาศเร่ืองมาตรการรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของ 
นิติบุคคล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 โดยก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว จนท าให้เกิดเหตุขดัขอ้งไม่สามารถจดัประชุมหรือจดัประชุมล่าชา้
เกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเม่ือได้ด าเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือช้ีแจง 
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เหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป  ในการน้ี ส านักงานจึงขอน าส่งประกาศดงักล่าวมาเพื่อให้
รับทราบทัว่กนั โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ค าถาม-ค าตอบ เก่ียวกับกรณีการจัดประชุมกรรมการ/ผู ้ถือหุ้นซ่ึงอาจได้รับ 

  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ             

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมของ      นิติบุคคล พ.ศ. 2563  
 
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์1 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6334 
 
ส าเนาเรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

ค าถาม-ค าตอบ เก่ียวกบักรณีการจดัประชุมกรรมการ/ผูถื้อหุน้ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

1. แนวทางการจดัประชุมเพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ตอบ (1) สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง โดยบริษทัจดทะเบียนสามารถระบุขอ้ความชกัชวนใหผู้ล้งทุนมอบฉันทะในหนงัสือ 
นดัประชุมใหช้ดัเจน  ส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีส่งหนงัสือนดัประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้  
อาจใชว้ิธีการอ่ืนเพื่อส่ือสารเร่ืองดงักล่าว เช่น การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเปิดเผย 
ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  ทั้งน้ี หนงัสือมอบฉนัทะ 
ท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัส่งให้ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยควรเป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็น 
แบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองได ้ นอกจากน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ 
มีช่องทางในการสอบถามเก่ียวกบัวาระการประชุมหรือเร่ืองอ่ืน ๆ บริษทัจดทะเบียนควรก าหนด
ช่องทางใหผู้ถื้อหุ้นน าส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้  
 (2) ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น/กรรมการ บริษทัจดทะเบียนควรปฏิบติัตามค าแนะน าของ 
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการจดัการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2563  รวมทั้งค  าแนะน าหรือขอ้ปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 
 

2. การจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตอบ  การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใหบ้ริษทัจดทะเบียนพิจารณาใชร้ะบบควบคุมการ
ประชุมท่ีเช่ือถือไดต้ามแนวทางของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดว้ย 
 

3. การเล่ือนประชุมผูถื้อหุ้นกรณีก าหนด record date แลว้  
ตอบ  บริษทัจดทะเบียนสามารถเล่ือนประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้ใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนอาจใช ้record date  เดิมก็ได ้หากวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหม่ 
กบั record date เดิม อยูใ่นช่วงไม่เกิน 2 เดือน และการประชุมคณะกรรมการจดัขึ้นก่อน record date 
เดิมดว้ย  อยา่งไรก็ดี หากเล่ือนวนัประชุมผูถื้อหุน้ออกไปเกิน 2 เดือน จาก record date เดิม   
บริษทัจดทะเบียนจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 89/26 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ รวมถึงจะตอ้งจดัประชุม
คณะกรรมการเพื่อก าหนด record date และวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหม่ 
 

4. การเล่ือนประชุมผูถื้อหุ้นออกไปจนกวา่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะคล่ีคลาย 
ตอบ   (1) พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือนนบัแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี  อยา่งไรก็ดี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศเร่ืองมาตรการรองรับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
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จดัประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 ก าหนดใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดั
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวจนท าให้เกิดเหตุขดัขอ้งไม่สามารถจดัประชุมหรือ 
จดัประชุมล่าชา้เกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดและเม่ือไดด้ าเนินการจดัประชุมแลว้ ใหมี้
หนงัสือช้ีแจงเหตุผลยืน่ต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป  

(2) เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล  บริษทัจดทะเบียน
สามารถใชท้างเลือกในการประกาศจ่ายปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัได ้ 
โดยใชง้บการเงินงวดล่าสุด เช่น งบการเงินงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ และให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   
  

5. การจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ต่อผลการ
ประเมินต่าง ๆ เช่น AGM checklist เป็นตน้ 
ตอบ  การประเมินดงักล่าวยงัคงจดัใหมี้เช่นเดิมต่อไป  อยา่งไรก็ดี ค  าแนะน าท่ีส านกังานสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการขา้งตน้ รวมทั้งปัจจยัอ่ืนใดท่ีท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนไม่สามารถ
ด าเนินการตามหัวขอ้ประเมินไดอ้นัเกิดจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการประเมินคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
 
 

 
 

ค าถาม-ค าตอบฉบบัน้ีเป็นเพียงแนวทางค าตอบเบ้ืองตน้ หากบริษทัจดทะเบียนใดมีขอ้ซกัถาม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือหน่วยงานอ่ืน ขอให้ติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้นโดยตรง 


