
 

 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“การด าเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่นายทะเบียนก าหนด” 

 

มาตรา 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้

ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงคห์รือยินยอมให้ส่งหนังสือ
หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด” 

 

มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑0๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการ
ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ด าเนินการโดยผู้ ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่นายทะเบียนก าหนด” 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 



ร่างที่ 1  

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ในกรณีที่บุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับ 
บริษัทมหาชนจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้สามารถใช้วิธีการโฆษณา 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง หากผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่ได้ร้องขอ 

ข้อ 2 การลงโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กระท าโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ที่ เข้าถึงได้ 
ด้วยชื่อโดเมน (Domain Name) ที่มีมาตรการในการยืนยันความเป็นเจ้าของของเว็บไซต์ (Website Authentication) 
ด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Organization Validated (OV) หรือดีกว่า จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง 
ซึ่งได้การรับรองจาก CA/Browser Forum ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและ 
ไม่เลือกปฏิบัติตามมาตรฐาน (Accessibility Standard) เป็นขั้นต่ า มอก. 2565-2555 หรือมาตรฐานสากล 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 เช่น เว็บไซต์บริษัท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ข้อ 3 การนับระยะเวลาและการมีผลของการลงโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2 ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

ข้อ 4 ข้อความหรือเอกสารที่ลงโฆษณาจะต้องเป็นเอกสารชุดเดียวกัน หรือมีเนื้อหาต รงกัน 
กับท่ีส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ บุคคล หรือประชาชนทราบ และต้องระบุผู้ลงโฆษณา วันเดือนปีที่ลงโฆษณา  
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ข้อ 5 เมื่อมีการลงโฆษณาตามข้อ 2 แล้ว ให้บุคคลผู้มีหน้าที่ตามข้อ 1 เก็บรวบรวมหลักฐาน 
การลงโฆษณา เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความโฆษณา พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ 
วันที่มีการลงโฆษณาไว้ด้วย 

      ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. …. 

 

                อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ร่างที่ 2 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ค านิยาม 

“เอกสาร” หมายความว่า บรรดาหนังสือหรือเอกสารที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งให้แก่
กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก 
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เอกสารหรือข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมู ลหรือสารสนเทศใดๆ ที่ ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน 
และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 

ข้อ 2 เอกสารในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว  
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(4) ใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ และสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อได้ ซึ่ง
เจ้าของลายมือชื่อจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดง
สาระส าคัญทั้งหมดที่ได้กระท าโดยเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 
(ก) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ

รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ 
(ข) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือ 

ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

ข้อ 3 การจัดท าเอกสารโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าหรือแปลงต้องมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและ

ข้อความเดิมซึ่งน ามาจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้จัดท าหรือแปลงจะต้องตรวจสอบ
และรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม 

(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าหรือแปลงขึ้นด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้จัดท า 
หรือแปลงที่รับผิดชอบในการจัดท าหรือแปลงนั้น 

(๓) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดข้ึนกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติมซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 4 การส่งเอกสารใดๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการ  
ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ที่ได้แจ้งความประสงค์โดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัท
หรือคณะกรรมการไว้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งเอกสารโดยชอบและถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเอกสารในวันที่ส่งแล้ว  

บริษัทต้องก าหนดช่องทางหรือวิธีการให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ แจ้งความประสงค์หรือ
ยินยอมให้ส่งเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หรือยกเลิกความประสงคจ์ะต้องแจ้งให้บริษัททราบ 

ข้อ 5 บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานโดยบันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเก็บรักษา 
ด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์   
และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม 
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการแสดง ซึ่งไม่มี  
ผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น 

(2) สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ 
(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง  โดยบุคคล 

ผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 
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ข้อ 6 การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่ไม่มี
ข้อบทใดในประกาศนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

      ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. …. 

 

             อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างที่ 3  

 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การมอบฉันทะให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลดังกล่าวจะต้องจัดท าขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อความหรือรูปแบบอย่างน้อย 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2550 

(2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าขึ้นด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้จัดท าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท าข้อมูลดังกล่าว 

(3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าขึ้นโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติมซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น 

ข้อ 2 ผู้มอบฉันทะต้องส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานที่ประชุม 
หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมก าหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  เมื่อข้อมูลการมอบฉันทะได้เข้าสู่ระบบ 
การมอบฉันทะ ให้ถือว่าได้มอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

การมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นนั้น ให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ 
และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2556 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
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ข้อ 3 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าได้โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป หรือลายมือชื่อดิจิทัล
ก็ได้  

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 
(๑) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ โดยไม่เชื่อมโยง

ไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่น ามาใช้ 
(๒) ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
(๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถ 

จะตรวจพบได้  
(๔) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพ่ือรับรองความครบถ้วนและไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 4 การปิดอากรแสตมป์ในการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

ข้อ 5 บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะด้วยวิธีการที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

ข้อ 6 ให้บริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ เก็บรักษาข้อมูลการมอบฉันทะ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 7 ให้น าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของวิธีการในการจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และวิธีการแบบปลอดภัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

      ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. …. 

 

             อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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