
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ให้ทันสมัยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในกับองค์กรธุรกจิในประเทศไทย 

 
ด้วยนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามค าสั่ง

นายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๑ /๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพ่ือท า
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิ รูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง การขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 

คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีค าสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ธุรกิจของประชาชน โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
อนุกรรมการ  

คณะอนุกรรมการฯ จึงมีค าสั่งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะท างาน และมีผู้แทน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียน ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอนุกรรมการฯ เป็นคณะท างาน 

คณะท างานมีมติให้เสนอให้แก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน ๕ 
เรื่อง ที่เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่กระทบกับบทบัญญัติอ่ืนมากนัก 
ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางอ่ืนนอกจากทางหนังสือพิมพ์ (มาตรา ๖) 
๒. การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๗) 
3. อ านาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๔) 
4. การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๗๙) 
5. การเรียกประชุมกรรมการ (มาตรา ๘๑ และ มาตรา ๘๓) 
6. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (e-proxy) 

(เพ่ิมเป็นมาตรา ๑๐๒/๑) 
 
 
 

 



ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  

กับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 
และร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (ฉบับคณะท างานฯ) 

 

เรื่อง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. ....  (คณะท างานเสนอแก้ไข) 

๑. การเพ่ิมช่องทางโฆษณา
ท า ง อื่ น น อ ก จ า ก ท า ง
หนังสือพิมพ ์

   มาตรา 6 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคล

ใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณา

ข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอื่นหรือประชาชน

ทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้บุคคลนั้นโฆษณาข้อความ

นั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย 

ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้นมี

ก าหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน 

   ในกรณีที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าวในวรรค

หนึ่ง ให้บุคคลนั้นโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ที่พิมพ์จ าหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน 

   มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลใด

มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณา

ข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอื่นหรือโดย

ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ ให้บุคคลนั้นโฆษณา

ข้อความนั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอย่างน้อย

หนึ่งฉบับ ที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ ง

ส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เว้นแต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มี

ลักษณะดังกล่าว ให้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน 

   การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ให้มีก าหนดอย่างน้อย    

หนึ่งวัน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

   มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลใด

มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณา

ข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอื่นหรือ

ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้บุคคลนั้นโฆษณา

ข้อความนั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์

จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท

นั้น เว้นแต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าว ให้

โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย

ในกรุงเทพมหานครแทน 

   การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ให้มีก าหนดอย่างน้อย   

หนึ่งวัน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

   ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้

บุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณา

ข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทใด ให้บุคคลอื่นหรือ

ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์รายวัน บุคคลนั้นอาจ

โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทนตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดก็ได้ 
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เรื่อง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. ....  (คณะท างานเสนอแก้ไข) 

๒. การส่งเอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

   มาตรา ๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคล
ใดมีหน้าที่ต้องส่งค าสั่ง ค าเตือน หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ 
ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทน จะส่งมอบให้แก่
ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับซึ่งแจ้งแก่ผู้ส่งไว้
แล้ว หรือถ้าไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า จะส่ง ณ สถานที่อยู่
อันเป็นภูมิล าเนาของผู้รับก็ได้ 
   ในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่า
ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารนั้นๆ ถึงผู้รับในเวลาที่
ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวควรไปถึงตาม
ทางการปกติแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนั้น เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น 

-ไม่ได้มีการเสนอแก้-    มาตรา ๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคล

ใดมีหน้าที่ต้องส่งค าสั่ง ค าเตือน หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ 

ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทน จะส่งมอบให้แก่

ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับซึ่งแจ้งแก่ผู้ส่งไว้

แล้ว หรือถ้าไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า จะส่ง ณ สถานที่อยู่

อันเป็นภูมิล าเนาของผู้รับก็ได้ 

   ในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่า

ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารนั้น ๆ ถึงผู้รับในเวลาที่

ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวควรไปถึงตาม

ทางการปกติแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนั้น เว้นแต่

จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น 

   ในกรณีผู้รับประสงค์จะให้ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทนตาม

วรรคหน่ึง จัดส่งค าสั่ง ค าเตือน หนังสือ หรือเอกสาร    

ใดๆ ให้แก่ผู้รับตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่

ส่งหรือผู้แทนอาจจัดส่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้ถือว่าผู้ส่งน้ันจัดส่ง

ค าสั่ง ค าเตือน หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ แก่ผู้รับตาม

วิธีการที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึงแล้ว 
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เรื่อง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. ....  (คณะท างานเสนอแก้ไข) 

3 .  อ านาจของรั ฐ มนตรี        
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

   มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ก าหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ และออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี ้
   (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจด
ทะเบียนและการรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้
   (๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่ เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี ้
   (๓) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
   (๔) ก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 

   มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งออกกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นกับออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

   มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ก าหนดแบบพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งออก
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
ก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๔. การประชุมกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม
เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะ
ก าหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อ่ืน 

   มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งทุกสามเดือน 
   การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการ
โดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ง
ท าให้กรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ 
เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนดห้ามไว ้
   การประชุมคณะกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้ วย
เทคโนโลยีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคสองได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้นับเป็นองค์ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมด้วย 

   มาตรา ๗๙  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งทุกสามเดือน 
   การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการ
โดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ง
ท าให้กรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในท่ีประชุมก็ได้ 
เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนดห้ามไว้ 
   การประชุมคณะกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
   ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคสองได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้นับเป็นองค์ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมด้วย 
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5. การเรียกประชุมกรรมการ    มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ 
   ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุม
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   มาตรา ๘๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
เว้นแต่ในกรณี จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 
 
 

   มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ 
   เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องที่จะเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการ
จัดให้มีวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง
ขอเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
   ถ้าประธานกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามวรรคสอง 
ให้กรรมการที่ร้องขอมีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเรื่องที่ตนเสนอได้ 
 
 
 
   มาตรา ๘๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือกรรมการ
ที่เรียกประชุมตามมาตรา 81 วรรคสาม แจ้งการนัด
ประชุมโดยท าเป็นหนังสือนัดประชุมส่งไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถตรวจสอบได้และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

   มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ 
   เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปจะร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องที่จะเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการ
จัดให้มีการประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง
ขอเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
  ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
ไม่จัดให้มีการประชุมตามวรรคสอง ให้กรรมการที่ร้อง
ขอตามวรรคสองมีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเรื่องที่ตนเสนอได้ภายในเจ็ดวัน นับถัดจาก
วันที่ครบก าหนดตามวรรคสอง 
 
   มาตรา ๘๒  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือกรรมการ
ที่ร้องขอตามมาตรา ๘๑ วรรคสาม ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ 



-5- 
 

เรื่อง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. ....  (คณะท างานเสนอแก้ไข) 

6. การมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนใน
รู ป แ บ บ ข อ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ 

     มาตรา ๑๐๒/๑  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการ
มอบฉันทะน้ันด าเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นราย
น้ันมอบฉันทะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๔ และมาตรา 
๑๐๒ แล้ว 

 


