
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง  การส่งบัญชรีายชื่อผูถ้อืหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

เพื่อประกอบค าขอจดทะเบยีนของบริษัทมหาชนจ ากดั   
พ.ศ.  2564 

 
 

เ พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ยื่นค าขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริการประชาชน  กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบค าขอจดทะเบียน  
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงในรูปแบบอื่น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖   
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดี 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   เรื่อง  การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือประกอบค าขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2๕๖๑   
ลงวันที่  ๒9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ 2 ค าขอจดทะเบียนใดที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องแนบเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียน  หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดท าในรูปแบบ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเป็นเอกสารกระดาษก็ให้สามารถท าได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นข้อมูล  ให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อก ากับไว้
บนแผ่นข้อมูล  พร้อมด้วยหนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบน าส่งแผ่นข้อมูล 
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ  QR  Code  ให้แนบหนังสือน าส่งและรับรองข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบน าส่ง  QR  Code  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ  URL  หรือรูปแบบ  URL  ที่มีหมายเลขอ้างอิง   
ให้แนบหนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบน าส่ง  URL  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
ทศพล  ทังสบุุตร 

อธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



 
 
 
                
 

 บริษัท                     จ ำกัด (มหำชน) 
 ทะเบียนเลขที่        
 

 
หนังสือน ำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแผ่นข้อมูล 

 

 วันที่      
 

เรื่อง ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) 
 

เรียน  นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อ         
ผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) ฉบับวันที่      เป็นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวน            หน้ำ 
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจ ำนวน    รำย มีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น                        หุ้ น  ในรูปแบบแผ่นข้อมูล             
เพ่ือน ำส่งต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

 

 บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอรับรองควำมถูกต้องของบัญชีรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นข้อมูล รวมทั้งขอรับรองว่ำข้อมูลในแผ่นข้อมูลดังกล่ำว ได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำ
ควำมถูกต้องของข้อควำม ตั้งแต่กำรสร้ำงข้อควำมเสร็จสมบูรณ์ และสำมำรถแสดงข้อควำมนั้นในภำยหลังได ้

 

 จึงขอน ำส่งข้อมูลเอกสำรดังกล่ำวในรูปแบบแผ่นข้อมูลที่แนบมำพร้อมนี้ เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐำนต่อไป 

 
 

ลงชื่อ      ผู้ขอจดทะเบียน 
          (      ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

แบบน ำส่งแผ่นข้อมลู 
 



 

 

      
 
 บริษัท                     จ ำกัด (มหำชน) 
 ทะเบียนเลขที่        
 

 
หนังสือน ำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code  

 

 วันที่      
 

เรื่อง ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) 
 

เรียน  นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อ         
ผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) ฉบับวันที่      เป็นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวน            หน้ำ 
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจ ำนวน    รำย มีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น                             หุ้น ในรูปแบบ QR Code 
ต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

 

 บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอรับรองควำมถูกต้องของบัญชีรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รวมทั้งขอรับรองว่ำข้อมูลใน QR Code ดังกล่ำว ได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำ
ควำมถูกต้องของข้อควำม ตั้งแต่กำรสร้ำงข้อควำมเสร็จสมบูรณ์ และสำมำรถแสดงข้อควำมนั้นในภำยหลังได้ 

 

 จึงขอน ำส่งข้อมูลเอกสำรดังกล่ำวในรูปแบบ QR Code ตำมที่ปรำกฏ เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐำนต่อไป 

 
    
 
 
 

 
   
 
 
 
 

  

QR Code 

ลงชื่อ      ผู้ขอจดทะเบียน 
       (                       ) 

 

แบบน ำส่ง QR Code 
 



 
 
 

                                                                                                        
 
 บริษัท                     จ ำกัด (มหำชน) 
 ทะเบียนเลขที่        
 

 
หนังสือน ำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ URL  

 

 วันที่      
 

เรื่อง ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) 
 

เรียน  นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อ         
ผู้ถือหุ้น (บมจ.๐๐๖) ฉบับวันที่      เป็นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวน            หน้ำ 
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจ ำนวน            รำย มีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น                   หุ้น ต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในรูปแบบ  

  URL  
   URL ที่มีหมำยเลขอ้ำงอิง 
 

 บริษัท      จ ำกัด (มหำชน) ขอรับรองควำมถูกต้องของบัญชีรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL รวมทั้งขอรับรองว่ำข้อมูลใน URL ดังกล่ำว ได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำ    
ควำมถูกต้องของข้อควำม ตั้งแต่กำรสร้ำงข้อควำมเสร็จสมบูรณ์ และสำมำรถแสดงข้อควำมนั้นในภำยหลังได้ 

 

 จึงขอน ำส่งข้อมูลเอกสำรดังกล่ำวในรูปแบบ URL ตำมท่ีปรำกฏเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 
 

 
 
 

 

 หมำยเลขอ้ำงอิง :                          (ถ้ำมี) 

URL 

ลงชื่อ      ผู้ขอจดทะเบียน 
       (                       ) 

 

แบบน ำส่ง URL 
 


