จับตา “เทรนด์การประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2022 :
หลัง ครม. เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ. บริษทั มหาชน”
นับแต่พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ออกมาใช้บงั คับเมื9อ 26 พ.ค. 63
มีบริษัท จดทะเบียนจัดประชุมประชุม ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 ผ่านสื9ออิเล็กทรอนิส์ (E-AGM)
จํ านวน 284 บริษัท คิดเป็ น 1 ใน 3 ของบริษัท จดทะเบียน โดยในจํานวนนี]ม ี 4 บริษัท จดทะเบียนที9จดั
ประชุมแบบ e-meeting และ physical พร้อมกัน หรือที9เรียกว่า hybrid ซึ9งเป็ นทิศทางที9ดีตอบรับยุค New
Normal หรือวิถีใหม่ สําหรับการประชุม E-AGM ทั 9วโลกนัน] ข้อมูลจากสํานักข่าวรอยเตอร์ พบว่า ตัง] แต่
มกราคมถึงกรกฎาคมปี น]ีมสี ดั ส่วนมากถึง 40% เมื9อเทียบกับปี 2020 ที9มเี พียง 27% ในขณะที9 ทวีปยุโรป
ก้าวกระโดดมากโดยช่วง 7 เดือนแรกมีบริษทั จัด E-AGM จํานวน 753 จาก 878 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มของการจัด E-AGM จะเพิม9 ขึน] เรื9อยๆ และช่วงเวลานี]ยงิ9 มีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธ์ใหม่
อย่างโอมิครอน แม้ว่า บ้านเราจะยังไม่แพร่กระจายมากอย่างยุโรปและอเมริกา แต่การระวังไว้ก็เป็ นเรื9องดี
ดังนัน] การจัดประชุม E-AGM จึงเป็ นทางเลือกหนึ9งของบริษทั ทีไ9 ม่ควรมองข้าม
สําหรับประเทศไทย มีความก้าวหน้าของกฎหมายบริษทั มหาชนในการจัดประชุม E-AGM มากขึน] โดยเมื9อ
11 พฤษภาคม 2564 ที9ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่าง การแก้ไขเพิม9 เติมพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เพื9อให้สอดรับกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 ซี9งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะเป็ นผลดีต่อการดําเนินธุรกิจ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษทั
อีกทัง] ยังเป็ นการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับโลกยุค
ดิจทิ ลั ในปัจจุบนั อีกทัง] ยังมีความเป็ นสากลเทียบได้กบั ประเทศชัน] นํา เช่น เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ อังกฤษ
และ สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
ในส่วนของ ร่าง การแก้ไขเพิม9 เติมดังกล่าวทีเ9 กี9ยวกับการประชุมแบบ E-AGM มีเรื9องใดบ้าง ผู้เขียนขอเล่า
ให้ฟังพอสังเขป ดังนี]
1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต้องโฆษณาวันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน
ประชุ ม โดยบริษัท สามารถลงโฆษณาดัง กล่ า วทางสื9อ อิ เ ล็ค ทรอนิ ก ส์ แ ทนการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ได้ ซึ9งเป็ นทางเลือกเพิม9 เติมจากการประกาศโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์รายวัน อีกทัง]
ยังเป็ นการลดภาระ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของบริษทั
2) บริษั ท สามารถส่ ง หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม และเอกสารที9เ กี9ย วข้อ งให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น โดยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไ ด้ แต่ผู้ถือหุ้น ก็ต้องแจ้งความประสงค์ ทัง] นี] เพื9อบริษัท จะได้ม ีข้อมูลอีเมลที9เป็ น
ปั จจุบนั สําหรับการส่งหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายนั 9นเอง
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3) บริษทั สามารถจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทัง] นี] ต้องไม่มขี อ้ ห้ามในข้อบังคับบริษทั
4) ผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ กันเองโดยส่งหนังสือนัดประชุมผ่านวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
5) ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื9อให้บุคคลอื9นเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ แทนได้
เป็ นการเพิม9 ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้
อย่างไรก็ตาม แม้การประชุม E-AGM จะมีข้อดี อาทิ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ทีอ9 ยู่ต่างประเทศหรือ
ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการประชุมด้วยตนเอง การนับคะแนนเสียงสะดวกและรวดเร็ว การลดต้นทุนในการ
จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะบริษทั ทีม9 จี ํานวนผูถ้ อื หุน้ มากๆ แต่กม็ ปี ัญหาและความท้าทายอยู่บา้ งที9บริษัท
ไม่ควรมองข้าม เช่น
• ระบบที9รองรับการประชุม E-AGM ต้องสามารถรองรับได้กับทุกอุปกรณ์ก ารสื9อสาร ทัง] เครื9อง
คอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต เพื9อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลในการประชุม ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต หากเกิดขัดข้องระหว่างประชุม อาจจะทําให้การประชุมมีปัญหา
ได้ โดยเฉพาะการนับองค์ประชุมและลงคะแนนเสียง บริษทั จึงต้องทดสอบและมีระบบสํารองสําหรับ
เหตุฉุกเฉินดังกล่าว
• ความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีของผูถ้ ือหุน้ ผู้ถือหุน้ ที9ไม่เข้าใจจะรู้สกึ ว่ามีความยุ่งยาก เช่น ใน
การลงทะเบียนเข้าประชุม การซักถาม การออกเสียง เป็ นต้น บริษัทจึงควรจัดให้มกี ารแนะนําและ
ซักซ้อมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมจริง
• การเผยแพร่บนั ทึกเทปการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ เพื9อให้เกิดความเท่าเทียมกัน บริษทั จึงควร
นําเทปการประชุมดังกล่าวขึน] บนเว็บไซด์ของตนเพื9อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับชมย้อนหลังได้
ความสําคัญของการจัดประชุม E-AGM อีกประการหนึ9ง คือ ผูใ้ ห้บริการ ระบบ E-AGM ซึ9งปัจจุบนั มีอยู่
หลายราย ดัง นั ]น การเลือ กผู้ใ ห้บ ริก ารรายใด คณะกรรมการบริษัท จึง ควรพิจ ารณาทัง] ในเรื9อ งของ
ความสามารถของระบบทีส9 ามารถรองรับกับปริมาณของผูถ้ อื หุน้ ทีจ9 ะเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน
การซักถามผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชื9อถือของผู้ให้บริการ และความปลอดภัยของข้อมูล ทัง] นี] ก็
เพื9อให้การประชุมเป็ นไปโดยราบรื9น และป้ องกันข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทในการจัดประชุม ตลอดจนสร้าง
ความสะดวกและความประทับใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
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